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Uulu Põhikooli õppekava lisa nr 9

1. Tehnoloogiapädevus
Tehnoloogiapädevus tähendab suutlikkust tehnoloogiamaailmas toime tulla ning mõista,
kasutada ja hinnata tehnoloogiat; rakendada ja arendada tehnoloogiat loovalt ning
innovaatiliselt; mõista tehnoloogia nüüdisaegseid arengusuundumusi ning tehnoloogia ja
loodusteaduste seoseid; analüüsida tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja
ohte; järgida intellektuaalomandi kaitse nõudeid; lahendada probleeme, lõimides
mõttetööd käelise tegevusega; valida ja ohutult kasutada erinevaid materjale ning
töövahendeid; viia eesmärgipäraselt ellu ideid; tulla toime majapidamistöödega ja toituda
tervislikult.
Põhikooli lõpuks õpilane:
● tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt
ja loovalt;
● näeb ja mõistab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu seoseid ning väljendab
oma arvamust tehnoloogia arengu ja töömaailma muutumise kohta;
● näeb käelises tegevuses ja mõttetöös võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning
praktilisi probleeme lahendada;
● analüüsib ja valib tehnilisi lahendusi ning nendega kaasnevaid mõjusid ja ohte;
● märkab ning arvestab toodete disaini seost funktsionaalsuse, esteetilisuse ja
kultuuritraditsioonidega;
● valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemise
viise ning peab tähtsaks töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutamist;
● oskab lugeda tööjoonist ja –juhendit, on suuteline ülesannet esitlema ja oma
arvamust põhjendama;
● oskab tööprotsessi käigus suhelda ja teiste õpilastega koostööd teha;
● rakendab tervisliku toitumise põhitõdesid menüüd kavandades ja analüüsides;
● oskab valmistada mitmekesiseid ja tervislikke toite;
● tuleb toime koduse majapidamisega.
● omab ülevaadet valdkonnaga seotud elukutsetest ja ametitest minevikus ja
tänapäeval, teab tootmise ja töötlemise valdkonnaga seotud edasiõppimise
võimalusi.
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2. Ainevaldkonna kirjeldus
Valdkonna õppeained võimaldavad omandada traditsioonilisel ja nüüdisaegsel
tehnoloogial baseeruvaid teadmisi, oskusi ning väärtusi. Teadvustatakse nüüdisühiskonna
mõtteviise, ideaale ja väärtusi. Õpikeskkond ning õppe korraldus aitavad mõista
ümbritsevat esemelist maailma ning kultuuritraditsioonide ja tehnoloogilise maailma
arengut. Õpitakse kasutama erinevaid tehnoloogilisi võtteid ning analüüsima
tehnoloogilisi lahendusi.
Ainevaldkonna õppeained soodustavad erinevates õppeainetes ja elusfäärides omandatut
praktiliselt rakendada. Õpitakse mõistma ülesande lahendamisel või toote loomisel
tekkivaid valikuid, leidma ning kombineerima erinevaid keskkonnahoidlikke teostusviise.
Õpe toetab nähtuste ja toodete terviklikkuse tunnetamist ning ülesannete kompleksset
lahendamist. Nüüdisühiskonnas on olulisel kohal tehnoloogiline kirjaoskus. Tundides
uuritakse ning analüüsitakse nähtusi ja olukordi ning kasutatakse erinevaid teabeallikaid,
ühendatakse loov mõttetöö ja käeline tegevus, mis on oluline inimese füsioloogilises ja
vaimses arengus. Oskusi, teadmisi ja väärtushoiakuid omandatakse praktilistes
tegevustes, teadvustades tööd kui inimesele eriomast tegevust.
Õppes genereeritakse ideid, kavandatakse, modelleeritakse ja valmistatakse
esemeid/tooteid ning õpitakse neid esitlema. Ülesannete ja ühiste aruteludega õpitakse
märkama esemete disaini funktsionaalsust ning seoseid kunstiloomingu ja
kultuuritaustaga. Toetatakse noorte omaalgatust, ettevõtlikkust ja loovust ning õpitakse
hindama säästlikku ja tervislikku eluviisi. Õpilased omandavad teadmisi tervislikust
toitumisest ning kodusest majapidamisest. Õppeköögis tegutsedes harjutakse väärtustama
tervisliku toitumise põhitõdesid. Õpitakse positiivselt meelestatud keskkonnas, kus
õpilase püüdlikkust ja arengut igati tunnustatakse.
Õpetus arendab töö- ja koostööoskusi, kriitilist mõtlemist ning analüüsi- ja
hindamisoskusi.
Erinevate rakenduslikku laadi tegevuste analüüsimine aitab õpilastel teha otsuseid
kutsevalikul ning leida endale meeldivaid ja pingeid maandavaid hobisid.
3. Ainevaldkonna õppeained ja nädalatundide jaotumine klassiti
Tehnoloogia valdkonna õppeained on tööõpetus, tehnoloogiaõpetus ning käsitöö ja kodundus.
Tööõpetust õpitakse 1.-3. klassini.
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Alates II kooliastmest moodustab kool õpilaste soovide ja huvide põhjal õpperühmad,
millesse jagunedes on õpilastel võimalus valida õppeaineks kas käsitöö ja kodundus või
tehnoloogiaõpetus. Vähemalt 10% õppeks vahetavad õpilased õpperühmad nii, et
tehnoloogiaõpetuse

asemel

on

kodundus

ning

käsitöö

ja

6. kl

7. kl

kodunduse

asemel

tehnoloogiaõpetus.
Nädalatunde klassiti
1. kl 2. kl 3. kl 4. kl

Õppeaine
Tööõpetus
Käsitöö

ja

kodundus

või

1

1,5

5. kl

8. kl

9. kl

Kokku

1

4,5
11

2
2

2

2

2

2

tehnoloogiaõpetus

4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi
Tehnoloogia õppeained toovad üldpädevuste kujundamisse ühiste arutelude ja
teoreetiliste teadmiste omandamise kõrval igapäevaeluga sarnanevaid olukordi, ühistööd
ning erinevaid projekte.
Kultuuri- ja väärtuspädevus. Loovust arendavad tegevused ja projektid õpetavad
arvestama arvamuste ja ideede paljust. Ühised arutelud ning töö ja selle 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 ning kujundama ilumeelt, hindama oma ja teiste
maade ning rahvaste kultuuripärandit, samuti väärtustama tehnoloogiasaavutusi.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Erinevad ühistöö vormid tehnoloogiaainetes suunavad
õpilasi koostööd tegema, arendades tolerantsust ja valmidust aktsepteerida inimeste
erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel. Õpilasi juhitakse analüüsima oma käitumist
ning selle mõju kaaslastele ja ülesannete lahendamisele.
Enesemääratluspädevus. Praktiline tegevus ning selle analüüs arendavad õpilastes
suutlikkust mõista ja hinnata ennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning aitavad neil teha
otsuseid enda arengu ja tulevase tööelu kohta. Kodundusõppes omandatud teadmised
tervislikust toitumisest ja toitumishäiretest õpetavad väärtustama tervislikku eluviisi ning
loovad eeldused seda järgida.
Õpipädevus. Õpitakse nägema ja analüüsima tehnoloogia seost erinevate teadmistega
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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, võimeid hinnata ja arendada ning oma õppimist juhtida.
Suhtlemispädevus. Ühised ülesanded ja projektid võimaldavad õppida teisi arvestama,
vajaduse korral teisi aidata ning kogeda koos töötamise eeliseid. Õpilasi suunatakse
analüüsima oma käitumist ning selle mõju kaaslastele ja tööle. Uurimist vajavate
ülesannete lahendamine ning esitluste koostamine arendab oskust lugeda ning mõista
teabe- ja tarbetekste ning kirjutada eri liiki tekste.
Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogialane pädevus. Tehnoloogiaainetes
rakendatavad konkreetsed probleemilahendused nõuavad arvutamis- ja mõõtmisoskust,
oskust kasutada loogikat ja matemaatilisi sümboleid. Pakutakse mõtlemist arendavaid
tegevusi, milles on vaja püstitada probleeme, leida sobivaid lahendusteid, põhjendada
oma valikuid ja analüüsida tulemusi. Õpitakse kasutama ja looma ning kriitiliselt
hindama erinevaid tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi abivahendeid. Õpitakse mõistma
teaduse osa tehnika arengus ja vastupidi.
Ettevõtlikkuspädevus. Tehnoloogiavaldkonna 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. Mudelitena võib mõista üksikisiku (õpilase) toodete disaini, valmistamist ja
müüki (paralleel FIEga), meeskonnatööna näiteks ajutise kohviku rajamist koolis, mingi
toote kavandamist ning selle valmistamise organiseerimist klassis.
5. Lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega
Tehnoloogia ainevaldkond toetub teistes õppeainetes omandatud teadmistele, pakkudes
võimalusi jõuda praktilistes tegevustes äratundmiseni, et teadmised on omavahel seotud
ning rakendatavad praktilises elus. Abstraktsele analüüsile lisanduvad nägemise,
kompimise ja katsetamise võimalused ning silmaga nähtav tulemus. Aineprojektid
lubavad siduda aine eri valdkondi, ainevaldkonnasiseseid seoseid ning seoseid teiste
õppeainetega.
Suhtluspädevus (sh võõrkeeltepädevus). Teavet kogudes areneb õpilase funktsionaalne
kirjaoskus ning täieneb tema tehnoloogiasõnavara. Oma tööd esitledes ja valikuid
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põhjendades saadakse esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus. Tööülesannete
ning projektide tarvis materjali ja teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa võõrkeelte
omandamisele.
Matemaatikapädevus. 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.
Loodusteaduslik pädevus. Töötamine erinevate looduslike ja tehismaterjalidega eeldab
tutvumist nende materjalide omadustega. Tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses
puutub õpilane otseselt kokku mitmete keemiliste ja füüsikaliste protsessidega.
Sotsiaalne pädevus. 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. Tutvumine eri maade kultuuritraditsioonide ja nende kujunemise
põhjustega aitab mõistvalt suhtuda teistesse rahvustesse.
Kunstipädevus. Erinevate esemete disainimine ning valmistamine pakub õpilastele
loomingulise eneseväljenduse võimalusi. Õpitakse hindama uudseid ja isikupäraseid
lahendusi ning märkama esemete disaini funktsionaalsust ja seoseid kunstiloomingu ning
kultuuritaustaga.
Tervise ja kehakultuuri pädevus. Praktilistes ülesannetes kinnistub terviseteadlik
käitumine, ergonoomika põhimõtete arvestamine ning tervisliku toitumise ja sportliku
eluviisi väärtustamine.
6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi
Tehnoloogia ainevaldkond seostub kõigi läbivate teemadega.
„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. Õppetegevus
võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga (nt ettevõtete külastamine): õpilastele
tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud elukutseid, ameteid, erialasid ja edasiõppimise
võimalusi. Õppetegevus annab õpilastele teadmised sellest, et eri töödel võivad olla
erinevad nõuded ja ka töötingimused, ning nii suunatakse õpilasi analüüsima, kas nende
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tervislik seisund ja füsioloogiline eripära sobivad selleks, et teha neid huvitavat tööd.
Õpilaste tähelepanu juhitakse sellele, miks on oluline tööohutusest kinni pidada ja kuidas
võib tervise kahjustamine piirata teatud valdkondades töötamist.
„Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Tähtis on toodet 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 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 ja käsitöötegijate loominguga terves maailmas.
„Tehnoloogia ja innovatsioon”. Arutletakse intellektuaalomandi kaitse ning arvuti
kasutamise võimaluste üle oma tööde kavandamisel ja esitlemisel. Õpitakse oma tööd
virtuaalkeskkonnas esitlema. Tutvumine arvuti abil juhitavate täisautomaatsete
seadmetega ning võimaluse korral ka nendega töötamine aitavad tunnetada 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 töösse ning töö
tegijasse. 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.
7
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7. Tööõpetuse ainekava - õppesisu ja õpitulemused klassiti
1. klass
Kavandamine
Õppesisu:
● Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tänapäeval.
● Ideede visandamine paberil.
● Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.
Õpitulemused:
● esitleb ning hindab oma ideid;
● kavandab lihtsamaid esemeid;
● märkab esemetel rahvuslikke elemente.
Materjalid
Õppesisu:
● Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast,
vahtmaterjal, puit, traat, plekk jne).
● Katsetused erinevate materjalidega.
Õpitulemused:
●

eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast,
vahtplast, puit, traat, plekk jne);

● võrdleb materjalide üldisi omadusi;
● oskab materjale ühendada ja kasutada
Töötamine
Õppesisu:
● Töötamine suulise juhendamise järgi.
● Töökoha korras hoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele.
●

Tutvumine kirjaliku tööjuhendiga, sellest arusaamine.

● Oma idee teostamine, toetudes õpitud oskustele ja iseseisvatele katsetustele.
Õpitulemused:
● töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat
tööjuhendit;
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● julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda;
● toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust;
● arvestab ühiselt töötades kaaslasi;
● arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle; 6
● tutvustab ja hindab oma tööd.
Tööviisid
Õppesisu:
● Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine,
lõikamine, liimimine, värvimine).
● Sagedasemad töövahendid (käärid), nende õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine,
töövahendite hooldamine.
● Töötlemisvõtte valik sõltuvalt ideest ja materjalist.
● Jõukohaste esemete valmistamine.
Õpitulemused:
● kasutab materjale säästlikult;
● valib erinevaid töötlemisviise ja - vahendeid;
● käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult;
● kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades;
● modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;
● valmistab tekstiilmaterjalist väiksemaid esemeid.
Kodundus
Õppesisu:
● Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle.
● Ruumide korrastamine ja kaunistamine.
● Riiete ning jalatsite korrashoid.
● Isiklik hügieen.
● Tervislik toiduvalik.
● Viisakas käitumine.
Õpitulemused:
● hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses;
● tegutseb säästliku tarbijana;
● selgitab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest;
9
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● järgib viisakusreegleid.
2. klass

Kavandamine
Õppesisu:
● Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tänapäeval.
● Ideede visandamine paberil.
● Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.
Õpitulemused:
● esitleb ning hindab oma ideid;
● kavandab lihtsamaid esemeid;
● märkab esemetel rahvuslikke elemente.
Materjalid
Õppesisu:
● Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast,
vahtmaterjal, puit, traat, plekk jne).
● Katsetused erinevate materjalidega.
Õpitulemused:
●

eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast,
vahtplast, puit, traat, plekk jne);

● võrdleb materjalide üldisi omadusi;
● oskab materjale ühendada ja kasutada
Töötamine
Õppesisu:
● Töötamine suulise juhendamise järgi.
● Töökoha korras hoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele.
●

Tutvumine kirjaliku tööjuhendiga, sellest arusaamine.

● Oma idee teostamine, toetudes õpitud oskustele ja iseseisvatele katsetustele.
Õpitulemused:
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● töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat
tööjuhendit;
● julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda;
● toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust;
● arvestab ühiselt töötades kaaslasi;
● arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle; 6
● tutvustab ja hindab oma tööd.
Tööviisid
Õppesisu:
● Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine,
lõikamine, liimimine, värvimine).
● Sagedasemad töövahendid (käärid), nende õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine,
töövahendite hooldamine.
● Töötlemisvõtte valik sõltuvalt ideest ja materjalist.
● Jõukohaste esemete valmistamine.
Õpitulemused:
● kasutab materjale säästlikult;
● valib erinevaid töötlemisviise ja - vahendeid;
● käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult;
● kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades;
● modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;
● valmistab tekstiilmaterjalist väiksemaid esemeid.
Kodundus
Õppesisu:
● Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle.
● Ruumide korrastamine ja kaunistamine.
● Riiete ning jalatsite korrashoid.
● Isiklik hügieen.
● Tervislik toiduvalik.
● Viisakas käitumine.
Õpitulemused:
● hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses;
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● tegutseb säästliku tarbijana;
● selgitab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest;
● järgib viisakusreegleid.
3. klass

Kavandamine
Õppesisu:
Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tänapäeval. Rahvuslikud
mustrid ja motiivid. Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine. Ideede
visandamine paberil. Idee esitlemine. Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.
Õpitulemused
Õpilane:
1) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;
2) kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid;
3) märkab esemetel rahvuslikke elemente.
Materjalid
Õppesisu:
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.
Õpitulemused
Õpilane:
1) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast,
vahtplast, puit, traat, plekk jne);
2) võrdleb materjalide üldisi omadusi;
3) oskab materjale ühendada ja kasutada.
Töötamine
Õppesisu:
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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 genereerimine, üksteise arvamuste arvestamine ja kaaslaste abistamine. Töö tulemuse
uudsuse, kasutamise ja esteetilisuse hindamine.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat
tööjuhendit;
2) julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda;
3) toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust;
4) arvestab ühiselt töötades kaaslasi;
5) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle;
6) tutvustab ja hindab oma tööd.
Tööviisid
Õppesisu:
Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine,
lõikamine, vestmine, saagimine, heegeldamine, detailide ühendamine, õmblemine, liimimine,
naelutamine, punumine, kaunistamine, värvimine, viimistlemine). Sagedasemad töövahendid
(käärid, nuga, nõel, heegelnõel, naaskel, vasar, saag, kruvikeeraja, lõiketangid, näpitsad jne),
nende õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine, töövahendite hooldamine. Töötlemisvõtte valik
sõltuvalt ideest ja materjalist. Jõukohaste esemete valmistamine.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) kasutab materjale säästlikult;
2) valib erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid;
3) käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult;
4) kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades;
5) modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;
6) valmistab tekstiilmaterjalist väiksemaid esemeid.
Kodundus
Õppesisu:
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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.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses ning peab vajalikuks sortida jäätmeid;
2) tegutseb säästliku tarbijana;
3) selgitab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest;
4) järgib viisakusreegleid.
8. Tehnoloogiaõpetuse ainekava - õppesisu ja õpitulemused klassiti
4. klass
Tehnoloogia igapäevaelus
Õppesisu:
Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline kirjaoskus ja selle vajalikkus. Transpordivahendid.

Õpitulemused:
Õpilane:
1) peab tähtsaks tehnoloogilist kirjaoskust igapäevaelus;
2) seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetega ja eluvaldkondadega;
3) iseloomustab ja võrdleb erinevaid transpordivahendeid;
4) kirjeldab ratta kasutamist ajaloos ning nüüdisajal.
Disain ja joonestamine
Õppesisu:
Eskiis. Lihtsa eseme kavandamine. Disain. Probleemide lahendamine. Insenerid ja
leiutamine.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) disainib lihtsaid tooteid, kasutades selleks ettenähtud materjale;
2) märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi;
3) osaleb õpilasepäraselt uudse tehnoloogilise protsessi loomises, mis on seotud materjalide
valiku ja otstarbeka töötlusviisi leidmisega.
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Materjalid ja nende töötlemine
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. Puurpink. Materjalide liited.
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted.
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 esemeid (sh mänguasju);
5) kasutab õppetöös puurpinki;
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.
Projektitööd
Õppesisu:
Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad õpilased vabalt valida
õpperühma ja 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

ettevõtmistega.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid;
2) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;
3) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistööde osalisena;
4) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;
5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;
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6) teeb võimetekohase projekti ning analüüsib saadud tagasisidet.
Kodundus vahetatud õpperühmades
Õppesisu:
Toiduained ja toitained. Hügieeninõuded köögis töötades. Jäätmete sortimine. Retsepti
kasutamine, mõõtühikud. Toiduainete eeltöötlemine, külm- ja kuumtöötlemine. Võileibade ja
salatite valmistamine. Külmad ja kuumad joogid. Lauakombed ning lauakatmise tavad ja
erinevad võimalused. Puhastus- ja korrastustööd.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) tunneb mõningaid toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite;
2) teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades;
3) teeb põhilisi korrastustöid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid;
4) katab lauda ning peab kinni üldtuntud lauakommetest;
5) teab jäätmete käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid.
5. klass

Tehnoloogia igapäevaelus
Õppesisu:
Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline kirjaoskus ja selle vajalikkus. Tehnoloogia ja teadused.
Tehnoloogia, inimene ja keskkond. Transpordivahendid. Energiaallikad.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) peab tähtsaks tehnoloogilist kirjaoskust igapäevaelus;
2) seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainete ja eluvaldkondadega;
3) võrdleb erinevaid transpordivahendeid ning;
4) kirjeldab ratta kasutamist ajaloos ning nüüdisajal;
5) kirjeldab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale;
6) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna.
Disain ja joonestamine
Õppesisu:
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Tehniline joonis. Jooned ja nende tähendused. Mõõtmed ja mõõtkava. Piltkujutis ja vaated.
Lihtsa mõõtmestatud tehnilise joonise koostamine ja selle esitlemine.Disaini elemendid.
Probleemide lahendamine. Eseme viimistlemine. Insenerid ja leiutamine.
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 esemeid, kasutades selleks ettenähtud materjale;
5) märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi;
6) osaleb õpilaspäraselt uudse tehnoloogilise protsessi loomises, mis on seotud materjalide
valiku ja otstarbeka töötlusviisi leidmisega;
7) mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus.
Materjalid ja nende töötlemine
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.
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 esemeid (sh mänguasju);
5) kasutab õppetöös puur- ja treipinki;
6) analüüsib ja hindab loodud eset, sh esteetilisest ja rakenduslikust küljest;
7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
8) väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid töövõtteid;
9) kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks.
Projektitööd
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Õppesisu:
Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad õpilased vabalt valida
õpperühma ja 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

ettevõtmistega.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid;
2) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;
3) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistööde osalisena;
4) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;
5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;
6) teeb võimetekohase projekti ning analüüsib saadud tagasisidet.
Kodundus vahetatud õpperühmades
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.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite;
2) teeb põhilisi korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid;
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.
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6. klass

Tehnoloogia igapäevaelus
Õppesisu:
Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline kirjaoskus ja selle vajalikkus. Tehnoloogia ja teadused.
Tehnoloogia, inimene ja keskkond. Transpordivahendid. Energiaallikad.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) peab tähtsaks tehnoloogilist kirjaoskust igapäevaelus;
2) seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainete ja eluvaldkondadega;
3) võrdleb erinevaid transpordivahendeid ning energiaallikaid;
4) kirjeldab ratta ja energia kasutamist ajaloos ning nüüdisajal;
5) kirjeldab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale;
6) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna.
Disain ja joonestamine
Õppesisu:
Eskiis. Lihtsa eseme kavandamine. Tehniline joonis. Jooned ja nende tähendused. Mõõtmed
ja mõõtkava. Piltkujutis ja vaated. Lihtsa mõõtmestatud tehnilise joonise koostamine ja selle
esitlemine. Disain. Disaini elemendid. Eseme viimistlemine. Probleemide lahendamine.
Insenerid ja leiutamine.
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 esemeid, kasutades selleks ettenähtud materjale;
5) märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi;
6) osaleb õpilaspäraselt uudse tehnoloogilise protsessi loomises, mis on seotud materjalide
valiku ja otstarbeka töötlusviisi leidmisega;
7) mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus.
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Materjalid ja nende töötlemine
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 puidutreipink. Materjalide liited.
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted.
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 esemeid (sh mänguasju);
5) kasutab õppetöös puur- ja treipinki;
6) analüüsib ja hindab loodud eset, sh esteetilisest ja rakenduslikust küljest;
7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
8) väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid töövõtteid;
9) kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks.
Projektitööd
Õppesisu:
Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad õpilased vabalt valida
õpperühma ja 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

ettevõtmistega.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid;
2) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;
3) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistööde osalisena;
4) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;
5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;
6) teeb võimetekohase projekti ning analüüsib saadud tagasisidet.
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Kodundus vahetatud õpperühmades
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.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite;
2) teeb põhilisi korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid;
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.
7. klass

Tehnoloogia igapäevaelus
Õppesisu:
Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud. Ressursside säästlik tarbimine.
Tooraine ja tootmine. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Tehnoloogilise maailma
tulevikuperspektiivid.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale;
2) mõistab enda osalust tehnoloogilistes protsessides;
3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, tunneb nende ohutut
käsitsemist;
4) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib neid säästvalt ja jätkusuutlikult;
Disain ja joonestamine
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Õppesisu:
Leiutamine ja uuenduslikkus. Tehnilist taipu arendavate ja probleemülesannete lahendamine
Viimistlemine ja pinnakatted. Ergonoomia. Eseme modelleerimine arvuti abil. Joonise
vormistamine ja esitlemine. Leppemärgid ja tähised tehnilistel joonistel.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) planeerib ülesande ja kavandab eseme ning esitleb seda võimaluse korral IKT vahenditega;
2) lahendab probleemülesandeid;
3) teab ja kasutab erinevaid esemete viimistlemise võimalusi;
4) teab pinnakatete omadusi ja kasutamisvõimalusi;
5) arvestab ergonoomika põhireegleid ning oskab neid töös rakendada;
6) loeb skeeme;
Materjalid ja nende töötlemine
Õppesisu:
Materjalide ja nende töötlemise kohta teabe hankimise võimalused kirjandusest ning
internetist Tänapäevased materjalide töötlemise viisid. Käsi- ja elektrilised tööriistad. IT
vahendite/ arvuti ja materjalide töötlemise ühildamise võimalused (CNC-tööpingid).
Optimaalse

töötlusviisi

valimine.

Erinevate

liidete

kasutamine.

Tervisekaitse-

ja

tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise kohta, hangib ainealast teavet
kirjandusest ja internetist ning kasutab seda;
2) võrdleb materjalide omadusi, töötlemise viise ning kasutamise võimalusi;
3) kasutab eset valmistades mitmesuguseid töövahendeid, võimaluse korral CNC-tööpinki,
valib sobivaima töötlusviisi;
4) valmistab omanäolisi esemeid, tunneb ja kasutab erinevaid liiteid;
5) kujundab positiivseid väärtushinnanguid ja kõlbelisi tööharjumusi;
6) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning
töövahendeid.
Projektitööd
Õppesisu:
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Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad õpilased vabalt valida
õpperühma ja 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

ettevõtmistega.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid;
2) osaleb paindlikult ühistöös, tööülesannete jaotamisel ja ajakava planeerimisel;
3) suhtleb projektitöös vajaduse korral kooliväliste institutsioonidega, et saada tarvilikku
infot;
4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;
5) mõistab info kriitilise hindamise ja tõlgendamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas
kehtivate seaduste ja normidega;
6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;
7) teeb võimetekohase projekti ning analüüsib üksikuid ülesandeid ja saadud tagasisidet.
Kodundus vahetatud õpperühmades
Õppesisu:
Toiduainete toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü
koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest. Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad.
Käitumine peolauas, kohvikus, restoranis. Kodumasinad. Tarbija õigused ja kohustused.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;
2) teeb tervislikke toiduvalikuid ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;
3) kalkuleerib toidu maksumust;
4) käitub teadliku tarbijana.
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8. klass

Tehnoloogia igapäevaelus
Õppesisu:
Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud. Eetilised tõekspidamised
tehnoloogiliste võimaluste rakendamisel. Ressursside säästlik tarbimine. Tooraine ja
tootmine.

Info-

ja

kommunikatsioonitehnoloogia.

Tehnoloogilise

maailma

tulevikuperspektiivid.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale;
2) mõistab enda osalust tehnoloogilistes protsessides;
3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, tunneb nende ohutut
käsitsemist;
4) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib neid säästvalt ja jätkusuutlikult;
5) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju.
Disain ja joonestamine
Õppesisu:
Leiutamine ja uuenduslikkus. Tehnilist taipu arendavate ja probleemülesannete lahendamine
Viimistlemine ja pinnakatted. Ergonoomia. Eseme modelleerimine arvuti abil. Joonise
vormistamine ja esitlemine. Skeemid. Leppemärgid ja tähised tehnilistel joonistel. Ristlõiked
ja lõiked.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) planeerib ülesande ja kavandab eseme ning esitleb seda võimaluse korral IKT vahenditega;
2) lahendab probleemülesandeid;
3) teab ja kasutab erinevaid esemete viimistlemise võimalusi;
4) teab pinnakatete omadusi ja kasutamisvõimalusi;
5) arvestab ergonoomika põhireegleid ning oskab neid töös rakendada;
6) loeb skeeme;
7) joonestab jõukohast tehnilist joonist, vormistab ja esitleb joonist või skeemi.
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Materjalid ja nende töötlemine
Õppesisu:
Materjalide ja nende töötlemise kohta teabe hankimise võimalused kirjandusest ning
internetist Tänapäevased materjalide töötlemise viisid. Käsi- ja elektrilised tööriistad.
Masinad ja mehhanismid. IT vahendite/ arvuti ja materjalide töötlemise ühildamise
võimalused (CNC-tööpingid). Optimaalse töötlusviisi valimine. Erinevate liidete kasutamine.
Nüüdisaegsed võimalused materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel esemeks.
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise kohta, hangib ainealast teavet
kirjandusest ja internetist ning kasutab seda;
2) võrdleb materjalide omadusi, töötlemise viise ning kasutamise võimalusi;
3) kasutab eset valmistades mitmesuguseid töövahendeid, võimaluse korral CNC-tööpinki,
valib sobivaima töötlusviisi;
4) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning mehhanisme;
5) valmistab omanäolisi esemeid, tunneb ja kasutab erinevaid liiteid;
6) kujundab positiivseid väärtushinnanguid ja kõlbelisi tööharjumusi;
7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning
töövahendeid.
Projektitööd
Õppesisu:
Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad õpilased vabalt valida
õpperühma ja 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

ettevõtmistega.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid;
2) osaleb paindlikult ühistöös, tööülesannete jaotamisel ja ajakava planeerimisel;
3) suhtleb projektitöös vajaduse korral kooliväliste institutsioonidega, et saada tarvilikku
infot;
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4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;
5) mõistab info kriitilise hindamise ja tõlgendamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas
kehtivate seaduste ja normidega;
6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;
7) teeb võimetekohase projekti ning analüüsib üksikuid ülesandeid ja saadud tagasisidet.
Kodundus vahetatud õpperühmades
Õppesisu:
Toiduainete toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü
koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest. Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad.
Aedviljatoidud ja supid. Käitumine peolauas, kohvikus, restoranis. Puhastusvahendid ja
nende omadused. Kodumasinad. Hooldusmärgid. Tarbija õigused ja kohustused.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;
2) teeb tervislikke toiduvalikuid ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;
3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;
4) kalkuleerib toidu maksumust;
5) käitub teadliku tarbijana.
9. klass
Tehnoloogia igapäevaelus
Õppesisu:
Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud. Eetilised tõekspidamised
tehnoloogiliste võimaluste rakendamisel. Ressursside säästlik tarbimine. Töömaailm ja töö
planeerimine. Tooraine ja tootmine. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Tehnoloogilise
maailma tulevikuperspektiivid.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale;
2) mõistab enda osalust tehnoloogilistes protsessides;
3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, tunneb nende ohutut
käsitsemist;
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4) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib neid säästvalt ja jätkusuutlikult;
5) oskab tegevust planeerida ning teab oma eelistusi eneseteostuseks sobiva elukutse/ameti
valikul;
6) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju.
Disain ja joonestamine
Õppesisu:
Leiutamine ja uuenduslikkus. Tehnilist taipu arendavate ja probleemülesannete lahendamine
Viimistlemine ja pinnakatted. Ergonoomia. Eseme modelleerimine arvuti abil. Joonise
vormistamine ja esitlemine. Skeemid. Leppemärgid ja tähised tehnilistel joonistel. Ristlõiked
ja lõiked. Koostejoonis. Ehitusjoonised.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) planeerib ülesande ja kavandab eseme ning esitleb seda võimaluse korral IKT vahenditega;
2) lahendab probleemülesandeid;
3) teab ja kasutab erinevaid esemete viimistlemise võimalusi;
4) teab pinnakatete omadusi ja kasutamisvõimalusi;
5) arvestab ergonoomika põhireegleid ning oskab neid töös rakendada;
6) loeb skeeme, lihtsat kooste- ja ehitusjoonist;
7) joonestab jõukohast tehnilist joonist, vormistab ja esitleb joonist või skeemi.
Materjalid ja nende töötlemine
Õppesisu:
Materjalide ja nende töötlemise kohta teabe hankimise võimalused kirjandusest ning
internetist Tänapäevased materjalide töötlemise viisid. Käsi- ja elektrilised tööriistad.
Masinad ja mehhanismid. IT vahendite/ arvuti ja materjalide töötlemise ühildamise
võimalused (CNC-tööpingid). Optimaalse töötlusviisi valimine. Erinevate liidete kasutamine.
Nüüdisaegsed võimalused materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel esemeks.
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise kohta, hangib ainealast teavet
kirjandusest ja internetist ning kasutab seda;
2) võrdleb materjalide omadusi, töötlemise viise ning kasutamise võimalusi;
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3) kasutab eset valmistades mitmesuguseid töövahendeid, võimaluse korral CNC-tööpinki,
valib sobivaima töötlusviisi;
4) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning mehhanisme;
5) valmistab omanäolisi esemeid, tunneb ja kasutab erinevaid liiteid;
6) kujundab positiivseid väärtushinnanguid ja kõlbelisi tööharjumusi;
7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning
töövahendeid.
Projektitööd
Õppesisu:
Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad õpilased vabalt valida
õpperühma ja 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

ettevõtmistega.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid;
2) osaleb paindlikult ühistöös, tööülesannete jaotamisel ja ajakava planeerimisel;
3) suhtleb projektitöös vajaduse korral kooliväliste institutsioonidega, et saada tarvilikku
infot;
4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;
5) mõistab info kriitilise hindamise ja tõlgendamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas
kehtivate seaduste ja normidega;
6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;
7) teeb võimetekohase projekti ning analüüsib üksikuid ülesandeid ja saadud tagasisidet.
Kodundus vahetatud õpperühmades
Õppesisu:
Toiduainete toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü
koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest. Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad.
Aedviljatoidud ja supid. Kala- ja lihatoidud. Küpsetised ja vormiroad. Käitumine peolauas,
kohvikus, restoranis. Puhastusvahendid ja nende omadused. Kodumasinad. Hooldusmärgid.
Tarbija õigused ja kohustused.
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Õpitulemused:
Õpilane:
1) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;
2) teeb tervislikke toiduvalikuid ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;
3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;
4) kalkuleerib toidu maksumust;
5) käitub teadliku tarbijana.
9. Käsitöö ainekava - õppesisu ja õpitulemused klassiti
4. klass
Kavandamine
Õppesisu:
1) Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades.
2) Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine.
3) Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks.
Õpitulemused:
1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;
2) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist;
3) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale.
Töö kulg
Õppesisu:
1) Töötamine suulise juhendamise järgi.
2) Ühise töö analüüsimine ja hindamine.
Õpitulemused:
1) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;
2) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;
3) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust.
Rahvakunst
Õppesisu:
1) Rahvakultuur ja selle tähtsus.
2) Esemeline rahvakunst.
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Õpitulemused:
1) märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;
2) kirjeldab muuseumis olevaid rahvuslikke esemeid.
Materjalid
Õppesisu:
1) Tekstiilkiudained.
2) Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused.
Õpitulemused:
1) kirjeldab looduslike kiudainete saamist, põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist;
2) eristab telgedel kootud kangaid trikotaažist ning võrdleb nende omadusi; 3
3) seostab käsitöölõnga jämedust ja eseme valmimiseks kuluvat aega.
TÖÖLIIGID
Õppesisu:
1) Tikkimine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Tarbe- ja kaunistuspisted. Üherealised
ja kaherealised pisted.
2) Õmblemine. Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja
õmblusmasinaga. Õmblusmasina niiditamine. Lihtõmblus.
3) Kudumine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem- ja
pahempidine silmus. Ääresilmused. Kudumi lõpetamine.
4) Heegeldamine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine.
Edasi-tagasi heegeldamine.
Õpitulemused:
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) mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel ning järgib seda oma töös;
5) heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja
tingmärke;
Kodundus
Õppesisu:
1) Toit ja toitumine. Toiduained ja toitained. Tervisliku toitumise põhitõed.
Toidupüramiid.
30

Uulu Põhikooli õppekava lisa nr 9

2) Töö organiseerimine ja hügieen. Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades.
3) Tööjaotus rühmas, hooliv ja arvestav käitumine.
4) Toidu valmistamine.
5) Retsept. Mõõtühikud. Töövahendid köögis. Ohutushoid. Toiduainete eeltöötlemine ja
külmtöötlemine. Võileivad. Kuumtöötlemata magustoidud.
6)

Lauakombed. Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised
võimalused.

7) Kodu korrashoid.
8) Puhastus- ja korrastustööd. Töövahendid. Tulud ja kulud pere eelarves, taskuraha.
Arutelu raha kasutamise ja säästmise üle.
Õpitulemused:
1)

teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid ja nende
omadusi;

2) hindab oma toitumisharjumuste vastavust toitumisõpetuse põhitõdedele ning teeb
ettepanekuid tervislikumaks toiduvalikuks;
3) teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades;
4) koostab koos kaaslastega tööplaani, lepib kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab
rühma töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel;
5) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ning arvestab teiste arvamust;
6) kasutab mõõtenõusid ja kaalu;
7) valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid
arvestades;
8) teeb korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid;
9) teab väljendite „kõlblik kuni ...“ ja „parim enne ...“ tähendust;
10) analüüsib oma taskuraha kasutamist.
5. klass
Õmblemine
Õppesisu:
1) kanga kudumise põhimõte, labane ja toimne pind, kanga parem ja pahem pool,
2) vajalikud töövahendid, ohutustehnika,
3) õmblusmasina niidistamine,
4) õmblustehnoloogia, triikimine.
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Õpitulemused:
1) teab õmblusmasina niidistamist, traageldab ning õmbleb lihtõmblust ja palistust;
2) lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsa eseme,
3) järgib täpsust oma töös.
Heegeldamine
Õppesisu:
1) ringselt heegeldamine.
Õpitulemused:
1) heegeldab põhisilmuseid,
2) teab spiraalset ja suletud ringidena heegeldamist,
3) kujundab ja heegeldab lihtsa eseme.
Silmuskudumine
Õppesisu:
1) parem- ja pahempidine silmus.
Õpitulemused:
1) koob põhisilmuseid,
2) koob erinevaid soonikuid ja pärlkudet,
3) koob lihtsa eseme.
Tikkimine
Õppesisu:
1) pinnakattepisted.
Õpitulemused:
1) teab erinevaid ühe- ja kaherealisi pisteid,
2) oskab viimistleda tikandit ja seda vormistada esemeks.
Kodundus
Õppesisu:
1) toiduained ja toitained, tervisliku toitumine,
2) toiduvalmistamine,
3) lauakombed.
Õpitulemused:
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1) teab erinevaid toiduainerühmi,
2) teadvustab hügieenireegleid köögis töötades,
3) kasutab mõõtenõusid, valib töövahendid ja seadmed, teab ohutusnõudeid,
4) katab valitud toidukorra järgi laua, peab kinni üldtuntud lauakommetest.
6. klass
Õmblemine
Õppesisu:
1) taimsed tekstiilkiud,
2) vajalikud töövahendid, ohutustehnika,
3) õmblusmasina pool ja poolimine,
4) õmblustehnoloogia, triikimine.
Õpitulemused:
1) teab õmblusmasina poolimist, oskab töödelda nurki ja taskut;
2) lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsa eseme,
3) järgib täpsust oma töös.
Heegeldamine
Õppesisu:
1) motiivi heegeldamine, tingmärgid.
Õpitulemused:
1) heegeldab tingmärkide järgi,
2) oskab motiive ühendada.
Silmuskudumine
Õppesisu:
1) ringselt kudumine,
2) kavandamine.
Õpitulemused:
1) koob erinevaid etappe,
2) teab silmuste kasvatamist ja kahandamist,
3) kudumid Eesti rahvakunstis.
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Tikkimine
Õppesisu:
1) rahvuslik tikand sisustuskultuuris.
Õpitulemused:
1) teab erinevaid ühe- ja kaherealisi pisteid,
2) oskab viimistleda tikandit.
Kodundus
Õppesisu:
1) toiduained ja toitained, tervisliku toitumine,
2) toiduvalmistamine,
3) lauakombed.
Õpitulemused:
1) teab erinevaid toiduainerühmi,
2) teadvustab hügieenireegleid köögis töötades,
3) kasutab mõõtenõusid, valib töövahendid ja seadmed, teab ohutusnõudeid,
4) katab valitud toidukorra järgi laua, peab kinni üldtuntud lauakommetest.
7. klass

Õmblemine
Õppesisu:
1) loomsed tekstiilkiud,
2) vajalikud töövahendid, ohutustehnika,
3) õmblusmasina nõel,
4) õmblustehnoloogia, triikimine.
Õpitulemused:
1) oskab vahetada õmblusmasina nõela, oskab lõigata ja ühendada diagonaalkanti, töödelda
rullkanti,
2) lõikab välja ja õmbleb valmis trikotaažmaterjalist eseme,
3) järgib täpsust oma töös.
Heegeldamine
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Õppesisu:
1) fileepitsi heegeldamine, tingmärgid.
Õpitulemused:
1) heegeldab tingmärkide järgi,
2) oskab pitsi viimistleda.
Silmuskudumine
Õppesisu:
1) ringselt kudumine,
2) rahvuslik kindakirjad,
3) kavandamine.
Õpitulemused:
1) koob erinevaid etappe,
2) teab silmuste kasvatamist ja kahandamist, kirjakorda,
3) kudumid Eesti rahvakunstis.
Tikkimine
Õppesisu:
1) rahvuslik tikand sisustuskultuuris.
Õpitulemused:
1) teab pilutikandi pisteid,
2) oskab viimistleda tikandit.
Kodundus
Õppesisu:
1) toiduained ja toitained, tervisliku toitumine,
2) toiduvalmistamine,
3) lauakombed.
Õpitulemused:
1) teab erinevaid toiduainerühmi,
2) teadvustab hügieenireegleid köögis töötades,
3) kasutab mõõtenõusid, valib töövahendid ja seadmed, teab ohutusnõudeid,
4) katab valitud toidukorra järgi laua, peab kinni üldtuntud lauakommetest.
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8. klass
Õmblemine
Õppesisu:
1) tehiskiud,
2) vajalikud töövahendid, ohutustehnika,
3) õmblusmasina rikked ja parandamine, hooldusmärgid, leppemärgid lõikelehel,
4) õmblustehnoloogia, triikimine.
Õpitulemused:
1) oskab hooldada süstikumehhanismi, oskab õmmelda õmblusesse töödeldud taskut,
2) lõikab välja ja õmbleb valmis valitud materjalist eseme,
3) järgib täpsust oma töös.
Heegeldamine
Õppesisu:
1) brüggepitsi heegeldamine, tingmärgid.
Õpitulemused:
1) heegeldab tingmärkide järgi,
2) oskab pitsi viimistleda.
Silmuskudumine
Õppesisu:
1) erinevad koekirjad,
2) kavandamine.
Õpitulemused:
1) koob erinevaid koekirju,
2) oskab kudumit viimistleda.
Tikkimine
Õppesisu:
1) rahvarõivarühmad,
2) märgid ja sümbolid rahvakunstis,
3) kodukandi rahvarõivad.
Õpitulemused:
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1) oskab tikkida lilltikandit,
2) oskab viimistleda tiTarbijakasvatuskandit.
Kodundus
Õppesisu:
1) toiduained ja toitained, tervisliku toitumine,
2) toiduvalmistamine,
3) lauakombed.
Õpitulemused:
1) teab erinevaid toiduainerühmi,
2) teadvustab hügieenireegleid köögis töötades,
3) kasutab mõõtenõusid, valib töövahendid ja seadmed, teab ohutusnõudeid,
4) katab valitud toidukorra järgi laua, peab kinni üldtuntud lauakommetes
9. klass
Õmblemine
Õppesisu:
1) sünteetilised kiud,
2) vajalikud töövahendid, ohutustehnika,
3) valikteema või lapitöö,
4) õmblustehnoloogia, triikimine.
Õpitulemused:
1) oskab valida vajalikud töövõtted,
2) lõikab välja ja õmbleb valmis valitud materjalist eseme,
3) järgib täpsust oma töös.
Heegeldamine
Õppesisu:
1) rahvuslikud heegelpitsid, erinevad pitside liigid,
2) loov- ehk vabaheegeldus.
Õpitulemused:
1) heegeldab vabaheegeldust,
2) oskab heegeldust viimistleda.
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Silmuskudumine
Õppesisu:
1) pitsilised koekirjad.
Õpitulemused:
1) teab tingmärke,
2) oskab kudumit viimistleda.
Kodundus
Õppesisu:
1) e-ained toidus,
2) toiduvalmistamine,
3) lauakombed.
Õpitulemused:
1) teadvustab hügieenireegleid köögis töötades,
3) kasutab mõõtenõusid, valib töövahendid ja seadmed, teab ohutusnõudeid,
4) katab valitud toidukorra järgi laua, peab kinni üldtuntud lauakommetest.
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