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 Ainevaldkond „Tehnoloogia"                     Lisa  7 

Ainevaldkonna õppeained 

 

Tehnoloogia valdkonna õppeained on tööõpetus, tehnoloogiaõpetus ning käsitöö ja kodundus. 

Tööõpetust õpitakse 1.-3. klassini, tehnoloogiaõpetust 4.-9. klassini, käsitöö ja kodundus 4.-9. 

klassini. 

I kooliastme tööõpetus käsitleb käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse algtõdesid. 

II kooliastmest jagunevad õpilased oma soovide ja huvide põhjal õpperühmadesse, valides 

õppeaineks kas käsitöö ja kodunduse või tehnoloogiaõpetuse. See võimaldab õpilasel 

süvendatult tegelda teda huvitava õppeainega. Õpperühmadeks jagunemine ei ole soopõhine. 

Õpilased vahetavad vähemalt 10% õppeks õpperühmad. Tehnoloogiaõpetus asendub 

kodundusega ning käsitöö ja kodundus tehnoloogiaõpetusega. 

Nii käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse ainekava sisaldavad igal aastal ühe 

õppeveerandi pikkust ning ühel ajal toimuvat projektõppe osa, mille puhul saavad õpilased 

kahe õpperühma vahel valida vastavalt huvidele, olenemata sellest, kas nad õpivad 

tehnoloogiaõpetust või käsitööd ja kodundust. 

 

Õpitulemused ja õppesisu 

1.KLASS 

1.Kavandamine. Õpitulemused: 

1) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;  

2) kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid.  

Õppesisu 

Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende  disain minevikus  ja 

tänapäeval. Ideede visandamine paberil. 

 

2. Materjalid 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, vahtplast, 

puit, traat, plekk jne);  

2) võrdleb materjalide üldisi omadusi.  

 

Õppesisu 
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Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast, 

vahtmaterjal, puit,traat, plekk jne). 

Katsetused erinevate materjalidega, nende omaduste võrdlemine. 

 

3. Töötamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit; 

julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda 

2) toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust 

3) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle;  

4) tutvustab ja hindab oma tööd 

Õppesisu 

Töötamine suulise juhendamise järgi. 

Töökoha korras hoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele. 

 

4. Tööviisid 

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.  

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. Jõukohaste esemete valmistamine.
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5. Kodundus 

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.  

Õppesisu 

Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle  

Riiete ning jalatsite korrashoid. 

Isiklik hügieen. 

Tervislik toiduvalik. 

Viisakas käitumine. 

Säästlik tarbimine. 

Jäätmete sortimine. 

 

2.KLASS 

1. Kavandamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;  

2) kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid.  

Õppesisu 

Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tänapäev. 

Ideede otsimine ja valimine. 

Abimaterjali ning info kasutamine. 

Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine. 

 

2. Materjalid 

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.  
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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 võrdlus. v 

Ideede leidmine materjalide korduskasutuseks. 

 

3. Töötamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda;  

2) toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust;  

3) arvestab ühiselt töötades kaaslasi;  

4) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle;  

5) tutvustab ja hindab oma tööd.  

Õppesisu 

Töötamine suulise juhendamise järgi. 

Oma idee teostamine, toetudes õpitud oskustele ja iseseisvatele katsetele.  

Töökoha korras hoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele. 

Rühmatöös ülesannete täitmine, ühiselt ideede genereerimine, üksteise arvamuste 

arvestamine ja kaaslaste abistamine. 

 

 

4. Tööviisid 

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;  
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5) modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;  

6) valmistab tekstiilmaterjalist väiksemaid esemeid.  

 

 

 

 

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. 

Jõukohaste esemete valmistamine. 

 

5. Kodundus 

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.  

Õppesisu 

Ruumide korrastamine ja kaunistamine  

Isiklik hügieen. 

Tervislik toiduvalik. 

Lihtsamate toitude valmistamine. 

Laua katmine, kaunistamine ja koristamine. 

Viisakas käitumine. 

Säästlik tarbimine. 

Jäätmete sortimine 

 

3.KLASS 

1. Kavandamine 
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Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;  

2) kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid;  

3) märkab esemetel rahvuslikke elemente.  

 

 

 

Õppesisu 

Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja 

tänapäeval. Rahvuslikud mustrid ja motiivid. 

Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine  

Idee esitlemine. 

Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine. 

 

2. Materjalid 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1)eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, vahtplast, 

puit, traat, plekk jne);  

2)võrdleb materjalide üldisi omadusi;  

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 võrdlus  

Ideede leidmine materjalide korduskasutuseks. 

 

3. Töötamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) arvestab ühiselt töötades kaaslasi;  

2) tutvustab ja hindab oma tööd.  

Õppesisu 
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Tutvumine kirjaliku tööjuhendiga, sellest arusaamine. 

Oma idee teostamine, toetudes õpitud oskustele ja 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. 
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4. Tööviisid 

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.  

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, 

kruvikeerajalõiketangid, näpitsad jne), nende õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine  

töövahendite hooldamine. 

Töötlemisvõtte valik sõltuvalt ideest ja materjalist  

Jõukohaste esemete valmistamine. 

 

5. Kodundus 

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;  

Õppesisu 

Ruumide korrastamine ja kaunistamine 

Isiklik hügieen. 

Tervislik toiduvalik. 

Lihtsamate toitude valmistamine. 

Laua katmine, kaunistamine ja koristamine 

Viisakas käitumine. 
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Säästlik tarbimine. 

Jäätmed, sortimine
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 Õpitulemused ja õppesisu  

 Käsitöö 4. ja 5. klass  

1. Kavandamine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1. leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist, teostab jõukohase 

kavandi.  

2. leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale.  

Õppesisu  

Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid 

disainides. Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks.  

2. Töö kulg  

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;  

2) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;  

3) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust.  

Õppesisu 

Töötamine suulise juhendamise järgi. Töötamine tööjuhendi järgi. 

Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv, arvestav ja üksteist abistav käitumine. 

Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 

3. Rahvakunst 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;  

2) kirjeldab muuseumis olevaid rahvuslikke esemeid.  

Õppesisu 

Rahvakultuur ja selle tähtsus. Esemeline rahvakunst. Tavad ja kombed. Rahvuslikud 

mustrid ehk kirjad ajaloolistel ja tänapäevastel esemetel. Muuseumite roll rahvakunsti 

säilitajana. Rahvuslike detailide kasutamine tänapäevast tarbeeset kavandades. 
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4. Materjalid 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab looduslike kiudainete saamist, põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist; 

 2) eristab telgedel kootud kangaid trikotaažist ning võrdleb nende omadusi; 

Õppesisu 

Tekstiilkiudained. Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused. 

Kanga kudumise põhimõte. Kanga liigid: telgedel kootud, silmuskoelised, mittekootud 

kangad. Õmblusniidid, käsitööniidid ja -lõngad. 

5. Tööliigid. Õppetulemused. 

Õpilane: 

1) kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja kaherealisi pisteid;  

2) seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning õmbleb lihtõmblust ja palistust;  

3) lõikab kõrvalise abiga välja ja õmbleb valmis lihtsama eseme;  

4) mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel ning järgib seda oma töös;  

5) heegeldab ja koob põhisilmuseid  

Õppesisu 

Tikkimine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Tarbe- ja kaunistuspisted. Üherealised ja 

kaherealised pisted. Töö viimistlemine. 

Õmblemine. Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja 

õmblusmasinaga. Õmblusmasina niiditamine. Lihtõmblus. Äärestamine, õmblusvarud. 

Õmblustöö viimistlemine. 

Kudumine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem- ja 

pahempidine silmus. Ääresilmused. Kudumi lõpetamine. Kudumi viimistlemine ja 

hooldamine. 

Heegeldamine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine. Edasi-

tagasi heegeldamine. Heegelkirjade ülesmärkimise viisid. Ringheegeldamine. 

Heegeldustöö viimistlemine. 

 

 6.klassi õpilane: 

Käsitöö 
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1. Kavandamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;  

2) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist;  

3) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale.  

Õppesisu 

Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine. 

Kavandamise graafilised võimalused. Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid 

disainides. 

Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks. 

Tekstiilide ja käsitöömaterjalide valiku ning sobivuse põhimõtted lähtuvalt kasutusalast. 

2. Töö kulg. Õpitulemused. 

Õpilane: 

1) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;  

2) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;  

3) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust.  

Õppesisu 

Töötamine suulise juhendamise järgi. Töötamine tööjuhendi järgi. Lihtsama tööjuhendi 

koostamine. 

Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv, arvestav ja üksteist abistav käitumine. 

Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 

3. Rahvakunst 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;  

2) kirjeldab muuseumis olevaid rahvuslikke esemeid.  

Õppesisu 

Rahvakultuur ja selle tähtsus. Esemeline rahvakunst. Tavad ja kombed. Rahvuslikud 

mustrid ehk kirjad ajaloolistel ja tänapäevastel esemetel. Muuseumite roll rahvakunsti 

säilitajana. Rahvuslike detailide kasutamine tänapäevast tarbeeset kavandades 
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4. Materjalid  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) kirjeldab looduslike kiudainete saamist, põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist;  

2) eristab telgedel kootud kangaid trikotaažist ning võrdleb nende omadusi;  

3) seostab käsitöölõnga jämedust ja eseme valmimiseks kuluvat aega.  

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.  

5. 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) mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel ning järgib seda oma töös;  

5) heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja  

tingmärke;  

6) heegeldab ja koob lihtsa skeemi järgi.  

Õppesisu 

Tikkimine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Tarbe- ja kaunistuspisted. Üherealised ja 

kaherealised pisted. Mustri kandmine riidele. Töö viimistlemine. 

Õmblemine. Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja 

õmblusmasinaga. Õmblusmasina niiditamine. Lihtõmblus. Äärestamine. Palistused. 

Lõike paigutamine riidele, õmblusvarud. Õmblustöö viimistlemine. 

Kudumine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem- ja 

pahempidine silmus. Ääresilmused. Kudumi lõpetamine. Lihtsa koekirja lugemine. 

Kudumi viimistlemine ja hooldamine. 

Heegeldamine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine. Edasi-
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tagasi heegeldamine. Heegelkirjade ülesmärkimise viisid. Skeemi järgi heegeldamine. 

Ringheegeldamine. Motiivide heegeldamine ja ühendamine. Heegeldustöö viimistlemine. 

3.2.3. Projektõpe 

  Projektiõpe toimub ühe veerandi ulatuses 4.-9. klassini. Tehnoloogia ja käsitööõpetaja 

poolt välja pakutud teemadega, mida on õpilasel võimalik valida ja teostada. Töö toimub 

individuaalseltvõi gruppides. 

Õpilane: 

1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste liikmena;  

2) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;  

3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid;  

4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi;  

5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;  

6) väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu  

Õpilased saavad valida kahe või enama korraga toimuva valikteema või aineprojekti 

vahel. Valikteemad ja projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka 

kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja 

klassidevaheliste projektidega ning ülekooliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste 

üritustega. Projektitööd valitakse, pidades silmas kohalikke traditsioone, uudseid ja 

tavapäraseid töötlemisviise ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvi. Projektitöö 

valdkond moodustab iseseisva terviku, mille puhul ei eeldata õpilastelt teemaga 

seonduvaid varasemaid oskusi ega teadmisi 

 

 III kooliaste 

7. klassi õpilane:  

1) tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest;  

2) teostab oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materjale;  

3) analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogiaalaseid võimeid.  

4) valib tervislikku toitu, koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü ning valmistab 

erinevaid toite;  

5) käitub teadliku tarbijana.  

8. klassi õpilane:  
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1) tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest;  

2) arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle;  

3) teostab oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materjale;  

4) kasutab loovülesannete täitmiseks materjali kogudes nüüdisaegseid teabevahendeid 

ning ainekirjandust;  

5) tunneb ja väärtustab rahvaste kultuuripärandit;  

6) valib tervislikku toitu, koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü ning valmistab 

erinevaid toite;  

8) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana.  

9. klassi õpilane:  

1) tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest;  

2) arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle;  

3) teostab oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materjale;  

4) kasutab loovülesannete täitmiseks materjali kogudes nüüdisaegseid teabevahendeid 

ning ainekirjandust;  

5) tunneb ja väärtustab rahvaste kultuuripärandit;  

6) analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid 

edasisteks õpinguteks;  

7) valib tervislikku toitu, koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü ning valmistab 

erinevaid toite;  

8) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana.  

 

 Õpitulemused ja õppesisu 7. klassi õpilane: 

1. Disain ja kavandamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) valib sobivaid rõivaid, lähtudes nende materjalist, otstarbest, lõikest, stiilist ja oma 

figuurist;  

2) märkab originaalseid ja leidlikke lahendusi esemete ning rõivaste disainis; 

Õppesisu 

Tekstiilid rõivastuses ja sisekujunduses. 
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Moelooming. Komplektide ja kollektsioonide koostamise põhimõtted. Moe, isikupära ja 

proportsiooni põhimõtete arvestamine kavandades. Sobivate lisandite valik stiili 

kujundades. 

Ideekavand ja selle vormistamine. Tekstiileseme kavandamine ja kaunistamisviisid 

erinevates tekstiilitehnoloogiates. 

2. Rahvakunst 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid; 

2) näeb rahvaste kultuuripärandit kui väärtust. 

Õppesisu 

Kultuuridevahelised seosed, erinevused ja sarnasused. Mitmekultuuriline keskkond. 

Sümbolid ja märgid rahvakunstis. 

Kudumine, heegeldamine ja tikkimine eesti rahvakunstis. Rahvarõivad. Eesti 

etnograafiline ornament tänapäevase rõivastuse ja esemelise keskkonna kujundamisel. 

3.Töö organiseerimine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest teabelevist;  

2) esitleb või eksponeerib oma tööd;  

3) täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd 

ajaliselt;  

Õppesisu  

Nüüdisaegsed tehnoloogilised võimalused ning uudsed võtted rõivaste ja tarbeesemete 

valmistamisel. Käsitsitöö väärtustamine tarbekunsti osana või isikupärase 

eneseväljendusena.  

 

Õpitulemused ja õppesisu 8.klassis 

8. klassi õpilane: 

1. Disain ja kavandamine 

Õpitulemused 
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Õpilane: 

1) valib sobivaid rõivaid, lähtudes nende materjalist, otstarbest, lõikest, stiilist ja oma 

figuurist;  

2) arutleb moe muutumise üle;  

3) märkab originaalseid ja leidlikke lahendusi esemete ning rõivaste disainis;  

4) kavandab isikupäraseid esemeid.  

Õppesisu 

Tekstiilid rõivastuses ja sisekujunduses. Rõivastus kui ajastu vaimu peegeldaja - 

sotsiaalsed märksüsteemid. 

Moelooming. Komplektide ja kollektsioonide koostamise põhimõtted. Moe, isikupära ja 

proportsiooni põhimõtete arvestamine kavandades. Sobivate lisandite valik stiili 

kujundades. Ideekavand ja selle vormistamine. Ornamentika alused. Kompositsiooni 

seaduspärasuste arvestamine käsitööeset kavandades. Tekstiileseme kavandamine ja 

kaunistamisviisid erinevates tekstiilitehnoloogiates. 

2. Rahvakunst 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid;  

2) kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid;  

3) näeb rahvaste kultuuripärandit kui väärtust.  

Õppesisu 

Kultuuridevahelised seosed, erinevused ja sarnasused. Mitmekultuuriline keskkond. 

Sümbolid ja märgid rahvakunstis. 

Kudumine, heegeldamine ja tikkimine eesti rahvakunstis. Rahvarõivad. Eesti 

etnograafiline ornament tänapäevase rõivastuse ja esemelise keskkonna kujundamisel. 

Teiste rahvaste etnograafia inspiratsiooniallikana. 

 

3.Töö organiseerimine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest teabelevist;  
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2) esitleb või eksponeerib oma tööd;  

3) täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd 

ajaliselt;  

4) analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid 

edasisteks õpinguteks ja hobideks.  

Õppesisu  

Käsitöötehnikate ja tekstiilitööstuse areng ning seda mõjutanud tegurid ajaloos. 

Nüüdisaegsed tehnoloogilised võimalused ning uudsed võtted rõivaste ja tarbeesemete 

valmistamisel. Käsitsitöö väärtustamine tarbekunsti osana või isikupärase 

eneseväljendusena. Õmblemise ja käsitööga seotud elukutsed ning võimalused 

ettevõtluseks.  

 

 Õpitulemused ja õppesisu 9.klassis 

9. klassi õpilane: 

1. Disain ja kavandamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) valib sobivaid rõivaid, lähtudes nende materjalist, otstarbest, lõikest, stiilist ja oma 

figuurist;  

2) arutleb moe muutumise üle;  

3) märkab originaalseid ja leidlikke lahendusi esemete ning rõivaste disainis; 4) kavandab 

isikupäraseid esemeid. 

Õppesisu 

Tekstiilid rõivastuses ja sisekujunduses. Rõivastus kui ajastu vaimu peegeldaja - 

sotsiaalsed märksüsteemid. 

Moelooming. Komplektide ja kollektsioonide koostamise põhimõtted. Moe, isikupära ja 

proportsiooni põhimõtete arvestamine kavandades. Sobivate lisandite valik stiili 

kujundades. Ideekavand ja selle vormistamine. Ornamentika alused. Kompositsiooni 

seaduspärasuste arvestamine käsitööeset kavandades. Tekstiileseme kavandamine ja 

kaunistamisviisid erinevates tekstiilitehnoloogiates. 

2. Rahvakunst 
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Õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid;  

2) kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid;  

3) näeb rahvaste kultuuripärandit kui väärtust.  

Õppesisu  

Kultuuridevahelised seosed, erinevused ja sarnasused. Mitmekultuuriline keskkond. 

Sümbolid ja märgid rahvakunstis. 

Kudumine, heegeldamine ja tikkimine eesti rahvakunstis. Rahvarõivad. Eesti 

etnograafiline ornament tänapäevase rõivastuse ja esemelise keskkonna kujundamisel. 

Teiste rahvaste etnograafia inspiratsiooniallikana. 

3. Töö organiseerimine Õpitulemused 

Õpilane: 

1) arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle ühiskonna arengus;  

2) otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest teabelevist;  

3) esitleb või eksponeerib oma tööd;  

4) täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd 

ajaliselt;  

5) analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid 

edasisteks õpinguteks ja hobideks.  

Õppesisu 

Käsitöötehnikate ja tekstiilitööstuse areng ning seda mõjutanud tegurid ajaloos. 

Nüüdisaegsed tehnoloogilised võimalused ning uudsed võtted rõivaste ja tarbeesemete 

valmistamisel. Käsitsitöö väärtustamine tarbekunsti osana või isikupärase 

eneseväljendusena. Õmblemise ja käsitööga seotud elukutsed ning võimalused 

ettevõtluseks. 

Töövahendite ja tehnoloogia valik sõltuvalt materjalist ja valmistatavast esemest. Töö 

planeerimine üksi ja rühmas töötades. Vajaliku teabe hankimine tänapäeva teabelevist, 

selle analüüs ja kasutamine. Elektriliste töövahenditega töötamine ja nende hooldamine 

kasutusjuhendi järgi. Iseseisvalt tööjuhendi järgi töötamine. 

Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ning hindamine. Töö esitlemine ja 
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eksponeerimine. Näituse kujundamine ning virtuaalkeskkonna kasutamine oma töö 

eksponeerimiseks. 

4. Materjalid  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) kirjeldab keemiliste kiudainete põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist;  

2) võrdleb materjalide valikul nende mõju tervisele;  

3) kombineerib oma töös erinevaid materjale.  

Õppesisu  

Tekstiilkiudained. Keemilised kiud. Tehiskiudude ja sünteetiliste kiudude saamine ning 

omadused. Tänapäeva käsitöömaterjalid. Mitmesuguste materjalide kooskasutamise 

võimaluste leidmine.  

5. Tööliigid  

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) valib tööeseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid, tehnikaid ja 

viimistlusvõtteid;  

2) võtab lõikelehelt lõikeid, valib õpetaja abiga sobiva tehnoloogia ja õmbleb endale 

rõivaeseme;  

3)koob kirjalist pinda ning koekirju koeskeemi kasutades; koob ringselt;  

4) leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid.  

Õppesisu 

Tikkimine. Tutvumine erinevate tikanditega. Tikand loomingulise väljendusvahendina. 

Sümbolid ja märgid. Võimaluse korral tikandi kavandamine ja loomine arvutiga. 

Õmblemine. Kanga kuumniiske töötlemine. Rõivaeseme õmblemine. Mõõtude võtmine, 

rõiva suurusnumbri määramine, lõikelehe kasutamine ja lõigete paigutamine riidele. 

Valitud rõivaeseme õmblemiseks sobivate tehnoloogiliste võtete kasutamine. Eseme 

õmblemise tehnoloogilise järjekorra määramine. Õmblustöö viimistlemine. 

Kudumine. Silmuste kahandamine ja kasvatamine. Ringselt kudumine. Kirjamine. 

Erinevate koekirjade kudumine skeemi järgi. Silmuste arvestamine, eseme kudumine ja 

viimistlemine.  
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Heegeldamine. Tutvumine heegeltehnika loominguliste võimalustega. 

 

Kodundus 

Saverna Põhikoolis toimuvad toiduvalmistamise praktilised tunnid õppeköögis . 

Toiduvalmistamise teoreetiline osa toimub kooli käsitööklassis. Alates 4. klassist- 9. 

klassini toimuvad kodunduse tunnid ühe õppeveerandi ulatuses. Tehnoloogia valinud 

grupi liikmetele toimuvad toiduvalmistamise tunnid gruppide vahetuse ajal. 

1. Toit ja toitumine 

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) hindab oma toitumisharjumuste vastavust toitumisõpetuse põhitõdedele ning teeb 

ettepanekuid tervislikumaks toiduvalikuks.  

Õpitulemused ja õppesisu 

5.-6. klass 

1. Toit ja toitumine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust  

2) analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid 

säilitusviise ning riknemisega seotud riskitegureid;  

3) analüüsib menüü tervislikkust  

4) teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab neid teadmisi rakendada;  

Õppesisu  

Lisaained toiduainetes. Toiduainete toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja 

tasakaalustatud päevamenüü koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest. Internetipõhised 

tervisliku toitumise keskkonnad. Toitumisteave meedias -analüüs ja hinnangud.  

Toiduallergia ja toidutalumatus. Taimetoitluse ja dieetide mõju organismile. Toiduainete 
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muutused kuumtöötlemisel, toitainete kadu. Toiduainete riknemise põhjused. 

Hügieeninõuded toiduainete säilitamise korral. Toidu kaudu levivad haigused. 

Toiduainete säilitamine ja konservimine.  

2. Töö organiseerimine  

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) arvestab rühmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi ja hinnanguid;  

2) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;  

3) kalkuleerib toidu maksumust;  

Õppesisu 

Meeskonna juhtimine. 

3. Toidu valmistamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab toiduainete kuumtöötlemise viise;  

2) tunneb peamisi maitseaineid ja roogade maitsestamise võimalusi;  

3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;  

Õppesisu 

Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende kasutamine ja hooldus. Kuumtöötlemise viisid. 

Maitseained ja roogade maitsestamine. 

Supid. Soojad kastmed. Vormiroad ja vokitoidud. Kuumtöödeldud järelroad. 

Rahvustoidud. 

4. Etikett 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning kujundab ja katab laua;  

2) kujundab kutse ja leiab loomingulisi võimalusi kingituse pakkimiseks;  

3) rõivastub ja käitub ürituse iseloomu kohaselt;  

4) mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel.  

Õppesisu  

Koosviibimiste korraldamine. Kutsed ja kingitused. Ideede ja võimaluste leidmine 
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erinevate peolaudade kujundamiseks. Peolaua menüü koostamine.  

Rõivastus ja käitumine vastuvõttudel, koduses peolauas, kohvikus ning restoranis.  

5. Kodu korrashoid 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) arutleb ja leiab seoseid kodu sisekujunduse ning seal elavate inimeste vahel; 

2) tunneb erinevaid kodumasinaid  

3) tunneb põhilisi korrastustöid ja -tehnikaid ning oskab materjali omaduste ja 

määrdumise järgi leida sobiva puhastusvahendi ning -viisi;  

Õppesisu  

Erinevad stiilid sisekujunduses. Toataimede hooldamine. Kodumasinad. Olmekeemia. 

Puhastusvahendid, nende omadused ja ohutus. Suurpuhastus.  

6. Tarbijakasvatus 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb tarbija õigusi ning kohustusi;  

2) analüüsib reklaamide mõju ostmisele;  

3) oskab koostada leibkonna eelarvet;  

Õppesisu  

Tarbija õigused ja kohustused. Märgistused toodetel. Ostuotsustuste mõjutamine, 

reklaami mõju. Teadlik ja säästlik majandamine.  

Kokkuhoiuvõimalused ja kulude analüüs. Kulude planeerimine erijuhtudeks (peod, 

tähtpäevad jm).  

 

 Õpitulemused ja õppesisu 

7.-9. klass 

1. Toit ja toitumine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust oma tervisele ning põhiliste makro- ja 

mikrotoitainete vajalikkust ja allikaid;  
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2) analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid 

säilitusviise ning riknemisega seotud riskitegureid;  

3) analüüsib menüü tervislikkust ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;  

4) teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab neid teadmisi rakendada;  

5) võrdleb erinevate maade rahvustoite ja teab toitumistavasid mõjutavaid tegureid.  

Õppesisu 

Makro- ja mikrotoitained, nende vajalikkus ning allikad. Lisaained toiduainetes. 

Toiduainete toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü 

koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest. Internetipõhised tervisliku toitumise 

keskkonnad. Toitumisteave meedias - analüüs ja hinnangud. 

Toiduallergia ja toidutalumatus. Taimetoitluse ja dieetide mõju organismile. 

Toitumishäired. Eestlaste toit läbi aegade. Eri rahvaste toitumistraditsioonid ja 

toiduvalikut mõjutavad tegurid (asukoht, usk jm). Toiduainete muutused 

kuumtöötlemisel, toitainete kadu. Mikroorganismid toidus. Toiduainete riknemise 

põhjused. Hügieeninõuded toiduainete säilitamise korral. Toidu kaudu levivad haigused. 

Toiduainete säilitamine ja konservimine. 

2. Töö organiseerimine Õpitulemused 

Õpilane: 

1) arvestab rühmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi ja hinnanguid;  

2) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;  

3) kalkuleerib toidu maksumust;  

4) hindab enda huve ja sobivust toiduga seotud elukutseteks või hobideks.  

Õppesisu  

Meeskonna juhtimine. Suurema projekti korraldamine alates menüü koostamisest, 

kalkulatsioonist ja praktilise töö organiseerimisest kuni tulemuse analüüsimiseni. Toiduga 

seonduvad ametid.  

3. Toidu valmistamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab toiduainete kuumtöötlemise viise;  

2) tunneb peamisi maitseaineid ja roogade maitsestamise võimalusi;  
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3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;  

4) küpsetab tainatooteid ja võrdleb erinevaid kergitusaineid.  

Õppesisu 

Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende kasutamine ja hooldus. Kuumtöötlemise viisid. 

Maitseained ja roogade maitsestamine. 

Supid. Liha jaotustükid ja lihatoidud. Kalaroad. Soojad kastmed. Kergitusained ja 

tainatooted. Vormiroad ja vokitoidud. Kuumtöödeldud järelroad. Rahvustoidud. 

4. Etikett 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning kujundab ja katab laua;  

2) kujundab kutse ja leiab loomingulisi võimalusi kingituse pakkimiseks;  

3) rõivastub ja käitub ürituse iseloomu kohaselt;  

4) mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel.  

Õppesisu  

Koosviibimiste  korraldamine.  Kutsed  ja  kingitused.  Ideede  ja  võimaluste  leidmine  

erinevate  

peolaudade kujundamiseks. Peolaua menüü koostamine. 

Rõivastus ja käitumine vastuvõttudel, koduses peolauas, kohvikus ning restoranis. 

5. Kodu korrashoid 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) arutleb ja leiab seoseid kodu sisekujunduse ning seal elavate inimeste vahel;  

2) tunneb erinevaid kodumasinaid, oskab võrrelda nende erinevaid parameetreid ja 

käsitseda neid kasutusjuhendi järgi;  

3) tunneb põhilisi korrastustöid ja -tehnikaid ning oskab materjali omaduste ja 

määrdumise järgi leida sobiva puhastusvahendi ning -viisi;  

4) teab puhastusainete pH-taseme ja otstarbe seoseid.  

Õppesisu 

Erinevad stiilid sisekujunduses. Toataimede hooldamine. Kodumasinad. Olmekeemia. 

Puhastusvahendid, nende omadused ja ohutus. Suurpuhastus. 
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6. Tarbijakasvatus 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb tarbija õigusi ning kohustusi;  

2) analüüsib reklaamide mõju ostmisele;  

3) oskab koostada leibkonna eelarvet;  

4) planeerib majanduskulusid eelarve järgi.  

Õppesisu  

Tarbija õigused ja kohustused. Märgistused toodetel. Ostuotsustuste mõjutamine, 

reklaami mõju. Teadlik ja säästlik majandamine.  

Leibkonna eelarve, tulude ja kulude tasakaal. Laenud. Kokkuhoiuvõimalused ja kulude 

analüüs. Kulude planeerimine erijuhtudeks (peod, tähtpäevad jm).  

 

 

 Projektõpe 

Projektiõpe toimub koolis ühe veerandi vältel. Kodunduse ja tehnoloogia õpetaja poolt 

etteantud teemadel. 

Õpilane: 

1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste liikmena;  

2) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;  

3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid;  

4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi;  

5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;  

6) väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu  

Õpilased saavad valida kahe või enama korraga toimuva valikteema või aineprojekti 

vahel. Valikteemad ja projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka 

kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja 

klassidevaheliste projektidega ning ülekooliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste 

üritustega. Projektitööd valitakse, pidades silmas kohalikke traditsioone, uudseid ja 

tavapäraseid töötlemisviise ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvi. Projektitöö 

valdkond moodustab iseseisva terviku, mille puhul ei eeldata õpilastelt teemaga 
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seonduvaid varasemaid oskusi ega teadmisi. 

 

 

Tehnoloogia 

 II kooliastme õpitulemused 

II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 

4. klassi õpilane: 

1) mõistab ja selgitab tehnoloogia olemust ning väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse 

vajalikkust igapäevaelus;  

2) iseloomustab kodus, olmes, harrastustes ja paikkonnas kasutatavaid lihtsaid 

tehnoloogilisi süsteeme ja protsesse ning ressursse;  

3) planeerib tööd ja lahendab sellega seotud ülesandeid;  

4) joonestab joonist ja disainib lihtsaid tooteid;  

5) tunneb põhilisi materjale ja nende omadusi ning kasutab neid töös otstarbekalt;  

6) teab põhilisi 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.  

5. klassi õpilane: 

1) mõistab ja selgitab tehnoloogia olemust ning väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse 

vajalikkust igapäevaelus; 

2) iseloomustab kodus, olmes, harrastustes ja paikkonnas kasutatavaid lihtsaid 

tehnoloogilisi süsteeme ja protsesse ning ressursse;  

3) planeerib tööd ja lahendab sellega seotud ülesandeid;  

4) joonestab joonist ja disainib lihtsaid tooteid;  

5) tunneb põhilisi materjale ja nende omadusi ning kasutab neid töös otstarbekalt;  

6) teab põhilisi töövahendeid ja töötlemisviise ning oskab neid töös kasutada;  

7) valmistab lihtsaid tooteid (nt mänguasi, paat, liikuv auto jne);  

8) esitleb ideed, joonist või toodet;  
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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.  

6. klassi õpilane: 

1) mõistab ja selgitab tehnoloogia olemust ning väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse 

vajalikkust igapäevaelus;  

2) iseloomustab kodus, olmes, harrastustes ja paikkonnas kasutatavaid lihtsaid 

tehnoloogilisi süsteeme ja protsesse ning ressursse;  

3) planeerib tööd ja lahendab sellega seotud ülesandeid;  

4) joonestab joonist ja disainib lihtsaid tooteid;  

5) tunneb põhilisi materjale ja nende omadusi ning kasutab neid töös otstarbekalt;  

6) teab põhilisi 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.  

 

 Õpitulemused ja õppesisu 

4. klassi õpilane: 

1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust 

igapäevaelus;  

2) toob näiteid 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 inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale;  

8) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna;  

9) kirjeldab tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo kujunemist ning selle olulisemaid 

saavutusi.  
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5. klassi õpilane: 

1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust 

igapäevaelus;  

2) toob näiteid 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 inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale;  

8) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna;  

9) kirjeldab tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo kujunemist ning selle olulisemaid 

saavutusi.  

6. klassi õpilane. 

1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust 

igapäevaelus;  

2) toob näiteid 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 inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale;  

8) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna;  

9) kirjeldab tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo kujunemist ning selle 

olulisemaid 

 saavutusi.  

 

 III kooliastme õpitulemused 

III kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 

7. klassi õpilane: 

1) valib toote valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemisviise ning 

kasutab selle kohta vajalikku teavet ainealasest kirjandusest ja internetist;  
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2) käsitseb ohutult käsi- ja elektrilisi tööriistu ning materjale,  

3) kasutab ressursse keskkonda säästvalt ning jätkusuutlikult;  

4) genereerib ideid, rakendab neid loovalt tooteid luues ja täiustades ning mõistab iseenda 

osaluse tähtsust tehnoloogiat kasutades;  

5) mõistab tehnoloogilise protsessi ajal asetleidvaid muutusi ning oskab neid selgitada ja 

põhjendada;  

6) analüüsib toote valmistamise protsessi ning sünteesib uusi teadmisi;  

7) hindab tulemuse kvaliteeti ja toote rakendamise tõhusust, esitleb toodet;  

8) valmistab tooteid, teadvustab ja rakendab loodusteaduste võimalusi praktilistes 

tegevustes;  

9) kirjeldab tehnoloogilise maailma saavutusi ja oma rolli tuleviku töömaailmas;  

10) kujundab oma positiivsed väärtushinnangud ja kõlbelised tööharjumused, väldib ning 

hindab võimalikke ohte töös;  

11) teeb tervislikke toiduvalikuid, väärtustab tervislikke eluviise ning toimib 

vastutustundliku tarbijana.  

8. klassi õpilane: 

1) valib toote valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemisviise ning 

kasutab selle kohta vajalikku teavet ainealasest kirjandusest ja internetist;  

2) käsitseb ohutult käsi- ja elektrilisi tööriistu ning materjale,  

3) kasutab ressursse keskkonda säästvalt ning jätkusuutlikult;  

4) genereerib ideid, rakendab neid loovalt tooteid luues ja täiustades ning mõistab iseenda 

osaluse tähtsust tehnoloogiat kasutades;  

5) mõistab tehnoloogilise protsessi ajal asetleidvaid muutusi ning oskab neid selgitada ja 

põhjendada;  

6) analüüsib toote valmistamise protsessi ning sünteesib uusi teadmisi;  

7) hindab tulemuse kvaliteeti ja toote rakendamise tõhusust, esitleb toodet;  

8) valmistab tooteid, teadvustab ja rakendab loodusteaduste võimalusi praktilistes 

tegevustes;  

9) kirjeldab tehnoloogilise maailma saavutusi ja oma rolli tuleviku töömaailmas;  

10) kujundab oma positiivsed väärtushinnangud ja kõlbelised tööharjumused, väldib ning 

hindab võimalikke ohte töös;  
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11) teeb tervislikke toiduvalikuid, väärtustab tervislikke eluviise ning toimib 

vastutustundliku tarbijana.  

9. klassi õpilane: 

1) valib toote valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemisviise ning 

kasutab selle kohta vajalikku teavet ainealasest kirjandusest ja internetist;  

2) käsitseb ohutult käsi- ja elektrilisi tööriistu ning materjale,  

3) kasutab ressursse keskkonda säästvalt ning jätkusuutlikult;  

4) genereerib ideid, rakendab neid loovalt tooteid luues ja täiustades ning mõistab iseenda 

osaluse tähtsust tehnoloogiat kasutades;  

5) mõistab tehnoloogilise protsessi ajal asetleidvaid muutusi ning oskab neid selgitada ja 

põhjendada;  

6) analüüsib toote valmistamise protsessi ning sünteesib uusi teadmisi;  

7) hindab tulemuse kvaliteeti ja toote rakendamise tõhusust, esitleb toodet;  

8) valmistab tooteid, teadvustab ja rakendab loodusteaduste võimalusi praktilistes 

tegevustes;  

9) kirjeldab tehnoloogilise maailma saavutusi ja oma rolli tuleviku töömaailmas;  

10) kujundab oma positiivsed väärtushinnangud ja kõlbelised tööharjumused, väldib ning 

hindab võimalikke ohte töös;  

11) teeb tervislikke toiduvalikuid, väärtustab tervislikke eluviise ning toimib 

vastutustundliku tarbijana. 

 

Õpitulemused ja õppesisu 

7.klassi õpilane: 

1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale;  

2) mõistab iseenda osaluse olulisust tehnoloogilistes protsessides tulevikus ja vastutust 

nende eetilise kujundamise eest;  

3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, teab nende seadmete üldist 

tööpõhimõtet ning ohutut käsitsemist;  

4) teab mõningaid põllumajandus-, meditsiini- ja biotehnoloogia kasutusvõimalusi;  

5) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib ressursse säästvalt ja 

jätkusuutlikult;  
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6) oskab oma tegevust planeerida, orienteerub töömaailmas ja teab oma eelistusi 

eneseteostuseks sobiva elukutse/ameti valikul;  

7) iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, kirjeldab selle toimimist ning terviklikkust;  

8) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju ning analüüsib tehnoloogia 

uuenduslikke arenguväljavaateid.  

8.klassi õpilane: 

1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale;  

2) mõistab iseenda osaluse olulisust tehnoloogilistes protsessides tulevikus ja vastutust 

nende eetilise kujundamise eest;  

3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, teab nende seadmete üldist 

tööpõhimõtet ning ohutut käsitsemist;  

4) teab mõningaid põllumajandus-, meditsiini- ja biotehnoloogia kasutusvõimalusi;  

5) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib ressursse säästvalt ja jätkusuutlikult;  

6) oskab oma tegevust planeerida, orienteerub töömaailmas ja teab oma eelistusi 

eneseteostuseks sobiva elukutse/ameti valikul;  

7) iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, kirjeldab selle toimimist ning terviklikkust;  

8) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju ning analüüsib tehnoloogia 

uuenduslikke arenguväljavaateid.  

9.klassi õpilane: 

1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale;  

2) mõistab iseenda osaluse olulisust tehnoloogilistes protsessides tulevikus ja vastutust 

nende eetilise kujundamise eest;  

3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, teab nende seadmete üldist 

tööpõhimõtet ning ohutut käsitsemist;  

4) teab mõningaid põllumajandus-, meditsiini- ja biotehnoloogia kasutusvõimalusi;  

5) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib ressursse säästvalt ja jätkusuutlikult;  

6) oskab oma tegevust planeerida, orienteerub töömaailmas ja teab oma eelistusi 

eneseteostuseks sobiva elukutse/ameti valikul;  

7) iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, kirjeldab selle toimimist ning terviklikkust;  

8) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju ning analüüsib tehnoloogia 

uuenduslikke arenguväljavaateid.  


