
AUDENTESE ERAKOOLI  
PÕHIKOOL 

  

1 
 

TEHNOLOOGIAÕPETUSE  AINEKAVA 

 

II kooliaste (4-6 klass) 

Alates II kooliastmest moodustab kool õpilaste soovide ja huvide põhjal õpperühmad, 

millesse jagunedes õpilastel on võimalus valida õppeaineks kas käsitöö ja kodunduse või 

tehnoloogiaõpetuse. Õpperühma valik võimaldab õpilasel süvendatult tegelda teda huvitava 

õppeainega. Õpperühmadesse jagunemine ei ole soopõhine. 

 

PÄDEVUSED: 

Tehnoloogiaõpetuses toetab riiklikus õppekavas määratletud pädevuste kujunemist. 

Tehnoloogia valdkonna pädevus 

Tehnoloogiavaldkonna eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane 

tehnoloogiapädevus, mis on kirjeldatud põhikooli riikliku õppekava üldosas. Tehnoloogia 

valdkonna ainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt ja 

loovalt;  

2) näeb ja mõistab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu seoseid ja väljendab oma 

arvamust tehnoloogia arengu kohta; 

3) näeb käelises tegevuses ja mõttetöös võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning 

lõimida õpitut praktilises tegevuses; 

4) lahendab probleeme, valib, kogeb ja analüüsib tehnilisi ning loovaid lahendusi ja 

nendega kaasnevaid mõjusid ning ohte; 

5) oskab lugeda ja koostada joonist ning juhendit, on suuteline ülesannet esitlema ja 

põhjendama; 

6) arvestab toodete disainiprotsessis nende kujunduse seost funktsionaalsuse, esteetilisuse 

ja kultuuritraditsioonidega; 

7) valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemise viise 

ning tähtsustab töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutust;  

8) oskab tööprotsessi käigus suhelda ja teha koostööd teiste õpilastega; 

9) menüüd kavandades ja analüüsides rakendab tervisliku toitumise põhitõdesid ning 

oskab valmistada mitmekesiseid ja tervislikke toite;  

10) tuleb toime koduse majapidamisega. 
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Tehnoloogia õppeained pakuvad üldpädevuste kujundamiseks ühiseid arutelusid igapäevaelus 

esilekerkinud olukordade lahendamiseks, ühistöid ning erinevaid ülesandeid ja projekte. 

Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi - teadmised, oskused, 

väärtushinnangud ja käitumine - kujundamisel on kandev roll professionaalsel õpetajal, kelle 

väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad 

õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.  

Väärtuspädevus.  

Loovust arendavad tegevused ja projektid õpetavad arvestama arvamuste ja ideede paljust. 

Ühised arutelud ning ülesanded ja nende tulemuse analüüsimine aitavad õpilasel kujundada ja 

põhjendada oma arvamusi, tunda töörõõmu ning vastutust alustatu lõpule viia. Käsitletavate 

teemade ja praktiliste tegevuste kaudu õpetatakse väärtustama loomingut ja kujundama 

ilumeelt, hindama oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandit, samuti väärtustama 

tehnoloogia saavutusi 

Sotsiaalne pädevus. 

 Erinevad ühistöö vormid tehnoloogia ainetes suunavad õpilasi tegema  koostööd teiste 

inimestega, arendades neis tolerantsust ja valmidust aktsepteerida inimeste erinevusi ning 

arvestada neid suhtlemisel. Õpilasi suunatakse analüüsima oma käitumist ning selle mõju 

kaaslastele ja tööle.  

Enesemääratluspädevus.   

Praktiline tegevus ning selle analüüs arendavad õpilaste suutlikkust mõista ja hinnata 

iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning aitavad õpilastel teha otsuseid enda arenguks ja 

kutsevalikuks.  Kodundusõppes omandatud teadmised tervislikust toitumisest ja 

toitumishäiretest õpetavad väärtustama tervislikku eluviisi ning loovad eeldused selle 

järgimiseks. 

Õpipädevus.  

Õpitakse nägema ja analüüsima tehnoloogia seost erinevate teadmistega ning kogetakse 

teisteski õppeainetes õpitu vajalikkust praktikas. Töö iseseisev korraldamine alates teabe 

kogumisest, materjalide ja töötlemisviisi valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse 

analüüsiga arendab suutlikkust probleeme märgata ning lahendada, oma võimeid hinnata ja 

arendada ning õppimist juhtida. 
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Suhtluspädevus.  

Ühiste ülesannete ja projektide kaudu õpitakse ennast selgelt ja asjakohaselt väljendama ning 

teistega arvestama, vajaduse korral teisi aitama ning koos töötamise eeliseid kogema. 

Uurimist vajavate ülesannete lahendamine ning esitluste koostamine arendab oskust lugeda 

ning mõista teabe- ja tarbetekste ning kirjutada eri liiki tekste. 

Matemaatika, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus.  

Tehnoloogiaainetes rakendatavad konkreetsed probleemilahendused nõuavad arvutamis- ja 

mõõtmisoskust, oskust kasutada loogikat ja matemaatilisi sümboleid. Viiakse läbi mõtlemist 

arendavaid tegevusi, mis nõuavad probleemide püstitamist, sobivate lahendusteede leidmist, 

oma valikute põhjendamist ja tulemuste analüüsimist. Õpitakse kasutama ja looma ning 

kriitiliselt hindama erinevaid tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi abivahendeid. Õpitakse mõistma 

teaduse osa tehnoloogia arengus ja vastupidi. 

Ettevõtlikkuspädevus.  

Tehnoloogia valdkonna ainetes on olulisel kohal avatus loomingulistele ideedele ja 

originaalsetele vaatenurkadele. Esemeid valmistades läbitakse toote arendamise tsükkel idee 

leidmisest kuni valmis esemeni. Aineprojektid võimaldavad õpilastel katsetada oma ideede 

elluviimist mitmesuguste ettevõtlusmudelite kaudu, näiteks meeskonnatööna ajutise kohviku 

rajamist koolis, mingi suuremahulisema toimiva toote disainimist ning selle protsessi 

organiseerimist klassis. 

 

INTEGRATSIOON TEISTE AINETEGA 

Tehnoloogia ainevaldkond toetub teistes õppeainetes omandatud teadmistele, pakkudes 

võimalusi jõuda praktilistes tegevustes arusaamiseni, et teadmised on omavahel seotud ning 

rakendatavad praktilises elus. Abstraktsele analüüsile lisanduvad nägemise, kompimise ja 

katsetamise võimalused ning silmaga nähtav tulemus. Aineprojektid võimaldavad lõimida 

tehnoloogiavaldkonna õppeaineid erinevate ainevaldkondadega, luua ainevaldkonnasiseseid 

seoseid ning seoseid teiste õppeainetega. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Teavet kogudes ja esitlusi koostades areneb õpilase 

funktsionaalne kirjaoskus ning täieneb tema tehnoloogia-alane sõnavara. Oma tööd esitledes 

ja valikuid põhjendades saadakse esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus. 
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Tööülesannete ning projektide tarvis materjali ja teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa 

võõrkeelte omandamisele.  

Matemaatika. Tehnoloogiaainetes kasutab õpilane oma töös loogilist mõtlemist ning 

matemaatilisi teadmisi. Õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu (ja nende 

tagajärgi) märgatakse kohe, analüüs ning paremate lahenduste leidmine on paratamatus.  

Loodusained. Töötamine erinevate looduslike ja tehismaterjalidega eeldab tutvumist nende 

materjalide omadustega. Tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses puutub õpilane otseselt 

kokku mitmete keemiliste ja füüsikaliste protsessidega.  

Sotsiaalained. Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste teadvustamine ja 

edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna arengu tunnetamisele. Ühiselt 

töötades õpitakse teisi arvestama, käitumisreegleid järgima ning oma arvamusi kaitsma. 

Õpitakse märkama ja hindama eri rahvaste kultuuritraditsioone.  

Kunst. Erinevate esemete kavandamine ja disainimine ning valmistamine pakub õpilastele 

loomingulise eneseväljenduse võimalusi. Õpitakse hindama uudseid ja isikupäraseid 

lahendusi ning märkama esemete disaini funktsionaalsust ja seoseid kunstiloomingu ning 

kultuuritraditsioonidega. 

Tervis ja kehakultuur. Praktilistes ülesannetes kinnistub terviseteadlik käitumine, 

ergonoomika põhimõtete arvestamine ning tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi 

väärtustamine.  

 

LÄBIVAD TEEMAD 

Tehnoloogia valdkond seondub kõigi läbivate teemadega. Õppekava läbivaid teemasid 

peetakse silmas valdkonna õppeainete eesmärgiseade, õpitulemuste ning õppesisu 

kavandamisel lähtuvalt kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast.   

 Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Tutvumine tehnoloogia arengu ja inimese rolli 

muutumisega tööprotsessis aitab tunnetada pideva õppimise vajadust. Oma ideede 

rakendamiseks tehnoloogiliste võimaluste valimine, töö kavandamine ning üksi ja üheskoos 

töötamine aitavad arendada ning analüüsida oma töövõimeid. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tähtis on toodet või toitu valmistades kasutada säästlikult 

nii looduslikke kui ka tehismaterjale. Tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlike 
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tarbimisharjumuste kujundamisele ja kujunemisele. Jäätmete sorteerimine ning energia ja 

ressursside kokkuhoid tundides aitavad kinnistada ökoloogiateadmisi.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt seotud 

tehnoloogiaainete sisuga. Oma ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks 

valdkonna õppeainete põhilisi eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult elluviidud 

projektid, mis annavad õpilastele võimaluse oma võimeid proovida. 

Kultuuriline identiteet. Tutvumine esemelise kultuuri, kommete ja toitumistavadega 

võimaldab näha kultuuride erinevust maailma eri paigus ning teadvustada oma kohta 

mitmekultuurilises maailmas. Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke elemente esemete 

kavandamisel ja toote disainimisel. 

Teabekeskkond. Oma tööd kavandades ja ainealaste projektide tarvis infot kogudes õpitakse 

kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti 

kasutamine võimaldab kursis olla tehnoloogia uuendustega ning tutvuda disainerite, 

inseneride ja käsitöötegijate loominguga terves maailmas.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Tundides kasutatakse uudseid materjale ja töötlusviise. 

Õpitakse kasutama arvutiprogramme ülesannete lahendamisel ja tulemuste esitlemisel, 

leitakse võimalusi õppeprotsessi läbiviimiseks digikeskkonnas. Tutvutakse arvuti abil 

juhitavate seadmete ja masinatega ning nendega töötamine loob võimaluse õppida tundma  

tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi.  

Tervis ja ohutus. Erinevate tööliikide puhul on vaja tutvuda tööohutusega ning arvestada 

ohutusnõudeid. Tutvumine erinevate looduslike ja sünteetiliste materjalidega ning nende 

omadustega aitab teha esemelises keskkonnas tervisest lähtuvaid valikuid. Tervisliku 

toitumise põhitõdede omandamine ning tervislike toitude praktiline valmistamine loovad 

aluse terviseteadlikule käitumisele. 

Väärtused ja kõlblus. Tehnoloogiaainetes kujuneb väärtustav suhtumine uudsetesse 

lahendustesse, mis arvestavad eetilisi ja ökoloogilisi tõekspidamisi. Rühmas töötamine annab 

väärtuslikke kogemusi üksteise arvestamisel, organiseerimisoskuse arendamisel ning 

võimalike konfliktide lahendamisel. Kodunduse etiketiteemade kaudu kujundatakse praktilisi 

käitumisoskusi erinevates situatsioonides, õpitakse mõistma käitumisvalikute põhjusi ja 

võimalikke tagajärgi. 
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HINDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED: 

Tehnoloogiavaldkonna õppeainetes on hindamise eesmärk toetada õpilase arengut, innustada 

ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, süvendada 

ja tekitada elukestvat käsitöö- ja tehnoloogiahuvi, suunata ja toetada õpilast haridustee valikul 

matemaatika ja loodusteaduste ning kunstide valdkonnas. Hindamine toetab õpilase 

tehnoloogiapädevuse kujunemist, soosib tehnoloogilise kirjaoskuse arengut ja annab 

tagasisidet õpilase individuaalse arengu kohta, olles lähtekohaks järgneva õppe 

kavandamisele. 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest ning 

kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist lähtuvalt püstitatud õppeülesandest ning 

kehtiva õppekava sisust ja eesmärkidest. Õpilast hinnates on oluline nii õpetaja sõnaline 

hinnang, numbriline hinne kui ka õpilase enesehinnang.  

Kujundav hindamine toimub õppe kestel, mille käigus antakse suulist tagasisidet õpilase 

seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid 

ja väärtushinnanguid, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse 

edasise õppimise eesmärgid ja teed. Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste tegevuse 

hindamisse, et tõsta õpimotivatsiooni ning arendada oskust eesmärke seada ning oma 

õppimist eesmärkidest lähtuvalt analüüsida. Õpilaste teadmisi, tehnilist nutikust ja loovust 

hinnatakse ka probleemülesannete, võistlusmängude, jms põhjal.  

Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine poolaastahinneteks ning poolaastahinnete 

koondamine aastahinneteks. Viie palli süsteemist erinev hindamise korraldus määratakse ja 

täpsustatakse kooli õppekavas. Tehnoloogia valdkonna õppeainetes  hinnatakse õppetegevuse 

kokkuvõttes ka õpilase edukat osalemist aineolümpiaadidel, -konkurssidel, -üritustel ja 

võistlustel. 9. klassis võib õpilaste teadmiste ja oskuste kokkuvõtvaks hindamiseks teha 

lõputöö. 

Õpitulemuste hindamise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. 

Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega ning sõnaliste hinnangute abil. Numbrilisele 

hindamisele lisandub suuline tagasiside Nii sõnaliste hinnangute kui numbrilise hindamise 

puhul peab õpilane teadma, mida ja millal hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Hindamise kriteeriumid ja viie palli süsteemist erinev hindamise korraldus määratakse ja 

täpsustatakse kooli õppekavas. Õpetajapoolsed suulised sõnalised hinnangud kui ka 

numbrilised hinded peavad motiveerima õpilase arengut tehnoloogiavaldkonnas.  
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Tehnoloogiaõpetuses hinnatakse õpilase tehnoloogilise kirjaoskuse arengut ja toote 

disainiprotsessi: 

1) suhtumist õppetöösse, töökust, püüdlikkust, järjekindlust, tähelepanelikkust; 

2) koostööoskust, abivalmidust,  iseseisvust töö teostamisel; 

3) õpperuumide kodukorra täitmist; 

4) kavandamist (originaalsust, iseseisvust, idee või kavandi rakendamise võimalikkust, 

materjali ja töövahendite valiku otstarbekust, toote valmistamise viisi, tööjoonise 

tehnilist korrektsust jms); 

5) valikute (idee, töötlusviisi, materjali jms) tegemise, analüüsimise ja põhjendamise 

ning seoste kirjeldamise oskust; 

6) valmistamise kulgu ehk protsessi (materjalide ja töövahendite ning kirjalike ja 

infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust, teoreetilisi teadmisi ja nende 

rakendamise oskust, tööohutuse nõuete järgimist jms); 

7) tulemust (idee teostust, toote viimistlust, esteetilist väärtust, ülesande õigeaegset 

lõpetamist, toote kvaliteeti jm), sh üksikülesannete sooritamist ja toote esitlemise 

oskust. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

 

TEHNOLOOGIAÕPETUSE EESMÄRGID:  

6. klassi lõpetaja: 

1) mõistab ja selgitab tehnoloogia olemust ning väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse 

vajalikkust igapäevaelus; 

2) toob näiteid kodus, olmes, harrastustes ja paikkonnas kasutatavaid lihtsate 

tehnoloogiliste süsteeide ja protsesside ning ressursside kohta; 

3) planeerib tööd ja lahendab sellega seotud ülesandeid; 

4) joonestab ja disainib lihtsaid tooteid; 

5) tunneb enamkasutatavaid materjale ja nende omadusi ning kasutab neid töös 

otstarbekalt; 

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

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

8) esitleb ideed, joonist või toodet;  

9) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid; 



AUDENTESE ERAKOOLI  
PÕHIKOOL 

  

8 
 

10) väärtustab ning järgib väljakujunenud tööalaseid väärtus- ja käitumishoiakuid; 

11) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite. 

 
9. klassi lõpetaja: 

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 enamlevinud 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. 

 

ÕPPEAINE KIRJELDUS 

 II ja III kooliastmes koosneb õpetuse sisu viiest osaoskusest ühe kooliastme piires: 

tehnoloogia igapäevaelus; disain ja joonestamine; materjalide töötlemine; kodundus 

õpperühmade vahetusena; projektitööd. Õppesisu on esitatud kooliastmeti. Õppeosad 

sisaldavad üldaluseid ja alusteavet, mida on tarvis omandada ülesannete lahendamiseks või 

toodete valmistamiseks. Õppetundides lõimib aineõpetaja õppesisu praktilise tegevusega 

(puidutöö, metallitöö, elektroonika jms). Õppesisu ja/või järjestust võib kooliastmeti muuta 

või õpitut järgmises kooliastmes sügavamalt käsitleda. Õppeaine osade järjestuse õppeaastas 

planeerib ja korraldab aineõpetaja koostöös käsitöö ja kodunduse õpetajaga. Õppeaine 

mitmekülgsuse huvides vahetatakse käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse 

õpperühmi. 
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Õpilased omandavad oskuse analüüsida, kohandada ning arendada praktilist ja mõttetegevust 

kvalitatiivselt uuel tasandil ning saavad tuge kutsevalikuks. Õppes pööratakse olulist rõhku 

õpilaste mõtestatud loovale uuendustegevusele, kus õpilane saab koos avastamisrõõmuga 

kogeda toote disainiprotsessi ideest tooteks. Õpilased teevad huvitavaid ja fantaasiaküllaseid 

rakenduslikku laadi loomingulisi ülesandeid, sh ülesande või toote planeerimist, disaini ja 

valmistamist ning töö enesehindamist ja esitlemist. Tuuakse esile seosed ja rakenduslikud 

väljundid õppeainete ning eluvaldkondade vahel, nii tekib õpilasel terviklik mõistmine 

ülesandest või tootest. Oluline on, et õpilane mõistaks tehnoloogia toimimist ning saaks ise 

osaleda õpilasepärase tehnoloogia loomises, sh toimiva toote loomisel. Eelnimetatu toimub 

õpilaste ealisest arengutasemest lähtuvalt ja neile arusaadavalt. Seejuures arvestatakse õpilaste 

erinevaid võimeid ja huve ning toetatakse nende omaalgatust ja õpimotivatsiooni. Õppeaines 

rõhutatakse leiutajameelse tegevuse olulisust ning kujundatakse noorte tööalaseid käitumis- ja 

väärtushoiakuid. Taotluseks on keskkonnasäästlikkuse ja kohalike traditsioonide 

väärtustamine ning eetiliste tõekspidamiste omandamine. 

Õppe käigus innustatakse õpilasi esitama uusi ideid, kavandatakse, modelleeritakse ja 

valmistatakse esemeid/tooteid ning õpitakse neid esitlema. Ühiste arutluste käigus õpitakse 

toote disainiprotsessi analüüsima, erinevaid tehnilisi ja loomingulisi lahendusi nägema, 

kogema ja hindama ning oma tööle hinnangut andma. Õpitakse positiivselt meelestatud 

keskkonnas, kus tunnustatakse õpilase püüdlikkust ja arengut, toetatakse omaalgatust, 

ettevõtlikkust ja loovust ning väärtustatakse eesti ja maailma kultuuriloomingut ja -tausta 

Õpetus arendab töö- ja koostööoskusi, kriitilist mõtlemist ning analüüsi- ja hindamisoskusi. 

Erinevate rakenduslikku laadi tegevuste analüüsimine aitab õpilastel teha otsuseid 

kutsevalikul ning leida endale  meelepäraseid hobisid. Õppesisu käsitlemise mahu osas teeb 

valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, üld- ja 

valdkondlikud ning ainepädevused oleksid saavutatud. 

Tehnoloogiaõpetuses on rõhuasetus nüüdisaegse tehnoloogia mõtteviisi, ideaalide, 

töömaailmas vajalike väärtuste ja hoiakute kujundamisel. Säästvat arengut arvestades 

omandavad õpilased oskused toime tulla tänapäeva kiiresti muutuvas tehnoloogiamaailmas. 

Õpitakse mõistma ning hindama tehnika ja tehnoloogia olemust ning selle osa ühiskonna 

arengus. Õpitakse siduma mõttetööd ja käelist tegevust ning mõistma koolis õpitava seoseid 

elukeskkonnaga. Kasutatakse paikkonnas pakutavaid võimalusi aineõpetuse rikastamiseks. 

Õppesisu on praktiliste probleemide lahendamisega läbi põimitud, tunnis toimuv toote 

praktiline disainiprotsess hõlmab kogu arendustsüklit idee loomisest toote esitluseni. 
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ÕPPETEGEVUS 

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 

taotletavatest õpitulemustest, õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 

läbivate teemadega;  

2) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega iseseisva, paaris- ja 

rühmatööde kaudu, et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks 

õppijateks; 

3) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

4) arvestatakse kooli ainekava ja õpetaja töökava koostamisel ka teistes ainetes õpitavat 

ja lõimitakse õppesse võimaluse korral teisi õppeaineid, selleks tööõpetuses 

kohaldades üldõpetuse põhimõtteid, tehnoloogiaõpetuses on tihe lõiming matemaatika 

ja loodusainetega, kodunduse teemade juures leitakse lõimingu võimalusi nii 

ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse, bioloogia kui ka keemiaga, kinnistatakse  

terviseteadliku käitumise oskusi tunnis tehtavate praktiliste ülesannete kaudu ning 

organiseeritakse õppetegevus õpetajate koostöö kaudu koolis; 

5) arvestatakse, et valdkonna kõigi ainete õppetegevus on rakendusliku suunitlusega ning 

et teooria osa ei ületaks 1/3 käsitöö ja kodunduse ega tehnoloogiaõpetuse õppetunni 

mahust ning et teoreetiline ja praktiline osa vahelduksid sujuvalt vastavalt õpilaste 

suutlikkusele ning edasijõudmisele; 

6) jälgitakse, et tööõpetuse õppetegevus oleks vaheldusrikas, võimaldades läbida 

erinevaid tööliike ja teemasid, katsetada mitmesuguste materjalide töötlemist ning 

tutvuda nende omadustega läbi käelise tegevuse ning loovuse; 

7) innustatakse õpilasi oma arvamust avaldama, arutletakse ühiselt õpetusega seotud 

teemadel ning pööratakse tähelepanu väärtuskasvatusele; 

8) luuakse klassis asjalik ja meeldiv töine õhkkond ning toetatakse õpilase loovust ja 

omaalgatust; 

9) kasutatakse paikkonnas pakutavaid võimalusi aineõpetuse rikastamiseks.  Käsitöös ja 

kodunduses ning tehnoloogiaõpetuses lisaks eelnevale  

10) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  
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11) laiendatakse õpikeskkonda: raamatukogu, arvutiklass, looduskeskkond, ettevõtted, 

kooliõu, näitused, muuseumid jne; 

12) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: loov mõtte- ja praktiline tegevus, 

projektõpe, uurimistööd, katsetused (nt erinevate materjalide ja ainete omadused), 

ürituste ja näituste korraldamine, internetipõhiste keskkondade kasutamine oma ideede 

ja töö tutvustamiseks ning eksponeerimiseks, mängud, arutelud, diskussioonid, 

väitlused jne; 

13) on rõhk looval disainiprotsessil (kavandamine, katsetamine, toote täiendamine jms), 

rahvuslike töötraditsioonide säilitamisel (rahvuslik toode, rahvakunstist pärit motiivide 

kasutamine toote kaunistamisel jne) ning nüüdisaegsel tehnoloogial; 

14) pööratakse enne uute tehnoloogiate, töötlemisviiside ja seadmete kasutamist 

tähelepanu ohutusele, sh tööohutusalasele instrueerimisele ning ohutute töövõtete 

demonstreerimisele; 

15) aineõpetaja planeerib õppesisu ajalise jaotumise  - tundide arvu ja järjestuse - ning  

käsitöös on soovitatav igal õppeaastal valida 2 põhilist tööliiki, millega seostada 

ainesisesed läbivad teemad (kavandamine, rahvakunst, töö organiseerimine ja 

materjalid); 

16) on olulised projektipõhised õppetöövormid (sh õppeainete ja eluvaldkondade 

vahelised, ühistöö ettevõtlusega ning poiste ja tüdrukute koostöö nii kodunduses, 

käsitööst kui ka tehnoloogias), mis võimaldavad rohkem tähelepanu pöörata 

paikkonna traditsioonidele, tutvuda erinevate tehnoloogiatega ja neid katsetada, 

suunata õpilasi iseseisvalt ja koos teistega loovalt probleeme lahendama ning 

aineüritusi korraldama 

17) jaotatakse kodundusõppes klass toitu valmistades ja teiste praktiliste ülesannete korral 

väiksemateks rühmadeks (1–5 õpilast); 

18) peetakse silmas, et tehnoloogiaõpetuses on õpetus peamiselt üles ehitatud toote vms 

arendustsüklile; 

19) taotletakse, et õpilase õpikoormus, sh kodutööde maht on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

20) lähtutakse eesmärgist, et käsitöö ja tehnoloogiaõpetuse kodused ülesanded oleksid 

seotud peamiselt tööks vajaliku teabe hankimisega, töö iseseisva kavandamisega ja  

organiseerimisega, käsitöös ka toote disainiga, ja välditakse liigset otsest juhendamist. 
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21) läbitakse etapid alates info otsimisest, toote disainimisest, toote teostusest ning selle 

tutvustamisest teistele õpilastele; 

22) kohandatakse õppesisu ja õpitulemusi vastavalt konkreetse õpilaste võimekusele. 

 

FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND 

Kool korraldab tehnoloogiaainete õppest valdava osa ruumides, kus: 

1) aineõpetuseks vajalik sisustus vastab kooli valitud praktilistele töödele; 

2) statsionaarseid masinaid ja õppekohti (nt puurpink, toidublokk) on vähemalt üks 

õpperühma kohta ja elektrilisi käsitööriistu kaks komplekti õpperühma kohta; 

3) vajalik sisustus on tänapäevane ning võimaldab ohutult ja nüüdisaegselt õppetööd läbi 

viia;  

4) on töötav ventilatsioonisüsteem, tehnoloogiaõpetuses puidulaastude ja tolmu 

äratõmbesüsteem, ruumid ja õppetarbed, sealhulgas tööriistad ja käsitöövahendid, mis 

vastavad tervisekaitse, tööohutuse ja ergonoomia nõuetele; 

5) on ruumid riietamiseks ja kätepesuks, õpetajatööks, materjalide ja praktiliste tööde 

hoidmiseks; 

6) on individuaalsed kaitsevahendid igale õpilasele ja õpetajale; 

Kool võimaldab lisaks 

7) tehnoloogia valdkonna õppeainete õpetamiseks vajalikud materjalid ja esmased 

individuaalsed töövahendid, sh masinad, mille loetelu määratakse kooli õppekavas. 

 

ÕPITULEMUSED  JA ÕPPESISU KLASSIDE KAUPA 

 

4. KLASS 

1) Tehnoloogia igapäevaelus 

Õppesisu 

Puutööklassi sisekord ja käitumine tunnis. Isikukaitsevahendid ja need kasutamine. 

Ohutu töötegemise põhimõtted ja tegutsemine tööõnnetuse korral. Töökoht ja selle 

korrashoid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• oskab tunnis käituda ja korrektselt enda töökohal töötada; 
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• teab õppetöökoja sisekorda ja korrapidaja ülesandeid; 

• teab põhilisi ohutusnõudeid ja oskab tegutseda tööõnnetuse korral; 

• leiab töö eripärast lähtudes sobivad isikukaitsevahendid ja kasutab neid; 

• oskab lihtsamaid korrastustöid pühkida prahti, tolmu. 

2) Disain ja joonestamine 

Õppesisu 

Esemete suuruste määramiseks kasutatavad mõõtühikud, mõõteriistad ja märkimisvahendid. 

Idee täpse kavandamise tähtsus tööprotsessis. Töö kujundamise põhimõtted. Töö paberile 

kavandamine koos mõõtmetega. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• mõistab mõõtmise ja märkimise tähtsust; 

• oskab vajalikke suurusi joonlauaga mõõta ja toorikule märkida; 

• oskab ideed paberile kavandada ja sinna sobivad mõõdud lisada. 

 

3) Töövahendid, materjalid ja nende töötlemine 

Õppesisu 

Puu ja puit. Materjalide säästlik, otstarbekas kasutamine. Tooraine, materjal, toorik, detail, 

toode, tööese. Vineer. Liim. Puidukaitsevahendid. Käsitööriistad. Puidutöölaud (tisleripink). 

Puurpink, selle ehitus ja käsitsemine.  

Õpitulemused 

Õpilane: 

• teab puidu kasutamise ja detailide ühendamise lihtsamaid võimalusi; 

• oskab kasutada materjalide töötlemisel tisleripinki; 

• oskab kasutada lihtsamaid käsitööriistu; 

• oskab kavandada praktilist tööd; 

• oskab hoida korras oma õppevahendeid, rõivaid ja töökohta; 

• kasutab materjale otstarbekalt; 

• teab ohutusnõudeid puurimisel. 

 

5. KLASS 
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1) Tehnoloogia igapäevaelus 

Õppesisu 

Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline kirjaoskus ja selle vajalikkus.  Tehnoloogia, inimene ja 

keskkond. Transpordivahendid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust 

igapäevaelus; 

• seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetega ja eluvaldkondadega; 

• teab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale; 

• oskab valmistada töötavaid mudeleid praktilise tööna; 

• teab õppetöökoja sisekorda ja korrapidaja ülesandeid. 

 

2) Disain ja joonestamine 

Õppesisu 

Disain. Disaini elemendid. Toote viimistlemine. 

Märkimine.  Ristjoonte märkimine nurgiku abil. Kujundi märkimine toorikule šablooni järgi. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• teab ja kasutab õpiülesannetes disaini elemente; 

• disainib lihtsaid tooteid, kasutades selleks ettenähtud materjale; 

• mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus; 

• oskab kasutada joonlauda, nurgikut; 

• teab erinevaid puidule märkimise tehnikaid; 

• oskab mõõta ja analüüsida viga mõõtmisel; 

 

3) Töövahendid, materjalid ja nende töötlemine 

Õppesisu 

Erinevat tüüpi käsisaed ja viilid ning nende kasutusvõimalused. Lihvpaberid ja nende 

eristamine tera jämeduse järgi. Prussi ja ümarpulga järkamine märkjoone järele ja 

saagimisrennis piiraja kasutamisega. Kõverjooneliste kujundite saagimine vineerist ja 

õhukesest lauast vineerisaega. Õhukese laua või vineeri serva hööveldamine seadistatud 
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lihthöövliga. Vestmine. Puidupõletamine. Sirgesüülise liistu vestmine pikikiudu ja nurgeti. 

Noaga sälkamine. Viimistlemine. Puidupinna silumine viiliga ja lihvimine erineva 

teralisusega lihvpaberitega lihvklotsi abil. Puitdetailide ühendamine. Vestmisnoad ja nende 

ohutu  kasutamine. Sirgesüülise liistu vestmine pikikiudu ja nurgeti. Noaga sälkamine. 

Vasarad ja naelutamine.. Puidu liimimine.    

Õpitulemused 

Õpilane: 

• tunneb erinevat tüüpi käsisaage ja oskab valida vajalikuks tööoperatsiooniks sobiva; 

• teab mõisteid: toorik, materjal, tööese; 

• teab ohutusnõudeid põletamisaparaadi kasutamisel; 

• teab loodusvarade ja energia säästva kasutamise vajadust; 

• teab looduses sagedamini esinevaid puitmaterjale; 

• teab ruumimeetri ja tihumeetri tähendust; 

• teab ohutusnõudeid liimipüstoliga liimimisel; 

• oskab viimistleda pinda viili ja lihvpaberiga; 

• oskab märkida toorikule punkte, sirgjooni, ristjooni, ringjooni ja kaari; 

• oskab hööveldada seadistatud höövliga; 

• oskab vesta vestunoaga; 

• oskab puitdetaile ühendada naela ja liimi abil; 

• oskab eristada puud ja puitu; 

• oskab järgata puitliistust etteantud pikkusega detaile; 

• oskab saagida vineerisaega kõverjoonelisi kujundeid. 

 

4) Projektitööd II kooliastmes 

Õppesisu 

Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille korral õpilased saavad vabalt valida 

õpperühma. Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse 

valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste 

projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste üritustega.  

Õpitulemused 

Õpilane: 

• disainib üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 
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• suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust; 

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

• osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides; 

• kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 

• väärtustab disainiprotsesse ning analüüsib teostatud ülesandeid ja saadud tagasisidet. 

 

5) Kodundus õpperühmade vahetusel  

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: 

• tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite; 

• teeb põhilisi korrastustöid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid; 

• teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades; 

• teab ja väärtustab tervisliku toitumise põhialuseid;  

• katab lauda ning peab kinni üldtuntud lauakommetest; 

• teab jäätmete käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid. 

 

6. KLASS 

1) Tehnoloogia igapäevaelus 

Õppesisu 

Süsteemid, protsessid ja ressursid. Struktuurid ja konstruktsioonid. Tehnoloogia ja teadused. 

Looduslikud energiaallikad: päike, tuul ja vesi. . Looduskeskkonna säästmine inimestele 

vajalike materjalide hankimisel, energia ja esemete tootmisel.. Soojusjuhtivus. 

Soojusülekanne. Kütuste kasutamine soojuse saamiseks. Ehitised ajaloos ja tänapäeval. 

Hooned, sillad, tornid ja tunnelid. Hoone põhilised konstruktsioonielemendid. 

Veetranspordivahendid ajaloos ja tänapäeval.  
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Õpitulemused 

Õpilane: 

• toob näiteid lihtsate tehnoloogiliste süsteemide, protsesside ja ressursside kohta; 

• loob seoseid tehnoloogia arengu ja teadussaavutuste vahel; 

• iseloomustab ja võrdleb erinevaid transpordivahendeid ning energiaallikaid; 

• kirjeldab ratta ja energia kasutamist ajaloos ning nüüdisajal; 

• tunneb tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo kujunemist ning selle olulisemaid 

saavutusi; 

• teab vee- ja tuuleenergia kasutusalasid ajaloos ja tänapäeval; 

• teab ratta kasutusalasid olmes ja tänapäeval; 

• teab temperatuuri olemust ja temperatuuri mõõtmise viise; 

• teab soojusenergia saamise viise ja selle hajumise põhjusi; 

• teab hoone põhilisi konstruktsioonielemente; 

• oskab valmistada makette. 

 

2) Disain ja joonestamine 

Õppesisu 

Antud mõõtmega raadiuse kaare ja antud mõõtmega ringjoone tõmbamine sirkli abil. 

Probleemide lahendamine. Joonte tähendus tehnilistel joonistel. Esemete kuju ja suurus ning 

kujutamine tasapinnal. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi; 

• teab tehnilistel joonistel kasutatavate joonte tähendust; 

• oskab joonestusvahenditega teha tööjoonist; 

• teab ruumiliste esemete tasapinnal kujutamise viise; 

• oskab eristada ristprojektsioonis kujutatud lihtsa tehnilise detaili kuju ja mõõtmeid. 

 

3) Töövahendid, materjalid ja nende töötlemine 

Õppesisu 

Saagide eristamine hammaste kuju järgi. Detailide ühendamine pulk ja kruviliitega. Viilide 

eristamine raide järgi. . Mõõteriistad, millega saab mõõta temperatuuri, massi, aega, pinna 
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vertikaalsust ja horisontaalsust. Puitdetailide ühendamine pulk ja kruviliitega. 

Ehitusmaterjalid ja nende saamine. Puitmaterjalide tootmine. Looduslikud ja tehiskivid. 

Klaas. Tsement ja betoon. Saepuidu tootmine ja saepuitmaterjalid. Saematerjali kuivatamine 

ja säilitamine. Vineeri tootmine ja kasutusalad. Naelte liigid ja kasutusalad. 

Elektrikäsitööriistad. Lintsaag. Lihvpink. Treipink. Peitlite liigid ja kasutusvõimalused. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• oskab eristada saage ja valida tööoperatsiooniks sobiva hambaga käsisae; 

• oskab detaile kinnitada pulkliite ja kruvidega; 

• oskab eristada viile raide järgi; 

• teab temperatuuri olemust ja temperatuuri mõõtmise viise; 

• teab ehitusmaterjalide saamise viise; 

• teab saematerjalide kuivatamise põhimõtteid; 

• oskab vahet teha erinevatel saematerjalidel; 

• teab vineeri valmistamise protsessi; 

• tunneb erinevaid naelte tüüpe ja kasutusvõimalusi; 

• teab tikksaega saagimise tööpõhimõtet ja ohutusnõudeid; 

• teab puurpingi ja treipingi ehitust, tööpõhimõtet ja tööohutuse nõudeid; 

• teab õpitud tööliikide juures kasutatavaid põhilisi tööriistu ja tööohutuse nõudeid; 

• teab ohutusnõudeid elektritrelliga ja puurpingiga puurimisel, peiteldamisel, viilimisel; 

• oskab puurida avasid akutrelliga ja puurpingil; 

• oskab kasutada lintlihvmasinat ja lintsaagi; 

• oskab lahendada lihtsaid õpitud materjalide töötlemisega seotud probleemülesandeid; 

• oskab määrata kindlaks tööjärjekorda lihtsa tööeseme valmistamisel; 

• oskab hööveldada antud mõõtmetega nelikantliistu, silindrit ja koonust; 

• oskab käsitseda õpitud tööliikide juures kasutatavaid põhilisi tööriistu; 

• oskab hinnata objektiivselt tehtu kvaliteeti. 

 

4) Projektitööd II kooliastmes 

Õppesisu 

Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille korral õpilased saavad vabalt valida 

õpperühma. Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse 
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valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste 

projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste üritustega.  

Õpitulemused 

Õpilane: 

• disainib üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 

• suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust; 

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

• osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides; 

• kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 

• väärtustab disainiprotsesse ning analüüsib teostatud ülesandeid ja saadud tagasisidet. 

 

5) Kodundus õpperühmade vahetusel  

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: 

• tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite; 

• teeb põhilisi korrastustöid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid; 

• teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades; 

• teab ja väärtustab tervisliku toitumise põhialuseid;  

• katab lauda ning peab kinni üldtuntud lauakommetest; 

• teab jäätmete käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid. 

 

7. KLASS 

1) Tehnoloogia igapäevaelus 

Õppesisu 
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Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud. Eetilised tõekspidamised 

tehnoloogia rakendamisel. Ressursside säästlik tarbimine. Laevade liigitus ujuvuse ja 

jõuallikate järgi. Jõud kui esemete vastastikust mõju kirjeldav suurus. Raskusjõud. 

Elastsusjõud. Hõõrdejõud. Üleslükkejõud. Mehaaniline liikumine. Kiirus kui liikumist 

kirjeldav suurus. Puiduliigid. Okas- ja lehtpuidu eristamine iseloomulike tunnuste põhjal. 

Puidurikked: puidu tüvekuju vead, puidu ehituse vead, oksad, haavandid, puidu lõhed, puidu 

ebaterved värvused ja mädanikud, puidukahjurid. Puidu kaitsmine mädanike vastu. 

Toonvärvid (peitsid), immutusvedelikud (linaseemne õli), katvad värvid. 

Õpitulemused 

õpilane: 

• kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale; 

• mõistab iseenda osaluse olulisust tehnoloogilistes protsessides tulevikus ja vastutust 

nende eetilise kujundamise eest; 

• teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib ressursse säästvalt ja jätkusuutlikult; 

• tunneb okas- ja lehtpuitu; 

• tunneb enam levinud puidurikkeid; 

• oskab eristada tähtsamaid puiduliike, puidurikkeid; 

• oskab kasutada erinevaid jõuliike praktilises töös; 

• tunneb toonvärve, vesiemulsioon-, nitro- ja alküüdemailvärve; 

• teab tähtsamate puiduliikide omadusi; 

• teab õpitud tööliikide juures kasutatavaid materjale ja nende omadusi; 

• teab õpitud tööliikide juures kasutatavaid põhilisi töövahendeid ja tööohutusnõudeid. 

 

2) Disain ja joonestamine 

Õppesisu 

Leiutamine ja uuenduslikkus. Tehnilist taipu arendavate ja probleemülesannete lahendamine. 

Joonistel kasutatavate joonte liigid ja nende tähendused. Tööjoonis. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• planeerib ülesande ja disainib  toote ning esitleb seda; 

• lahendab probleemülesandeid,  

• teab joonise mõõtmestamise põhireegleid, kasutatavate joonte liike ja tähendust; 

• teab mis on eest-, pealt-, külgvaade (vasakvaade), projektsioon ning aksonomeetria; 
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3) Töövahendid, materjalid ja nende töötlemine 

Õppesisu 

Materjalide ja nende töötlemise kohta teabe hankimise võimalused kirjandusest ning 

internetist. Tänapäevased materjalide töötlemise viisid. Käsi- ja elektrilised tööriistad. Puidu 

füüsikalised ja mehaanilised omadused: värvus, tekstuur, tihedus, soojusjuhtivus, 

elektrijuhtivus, hügroskoopsus, kõvadus, tugevus, elastsus ja plastsus. Puidu liigid: 

rõngassoonelised ja hajulisoonelised, maltspuidulised ja lülipuidulised. Spoon: tootmine ja 

kasutusalad. Mõõte- ja märkimisvahendid: miiu- ja tiidusnurgik, mall, taster, nihik. Treipink. 

Treipeitlid: kumer- ja kaldpeitlid, silupeitel. Nihik. Puurid: silinder- ja reguleeritavad puurid. 

Mõõtmine ja märkimine: nurga mõõtmine malliga, märkimine miiu- ja 

tiidusnurgikuga. Läbimõõdu mõõtmine tastri ja nihikuga. Läbimõõdu kontrollimine 

harkkaliibriga. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise kohta, hangib ja kasutab 

ainealast teavet kirjandusest ning internetist; 

• analüüsib materjalide omadusi, töötlemise viise ning kasutamise võimalusi, sünteesib 

uusi teadmisi; 

• kasutab toodet valmistades mitmesuguseid töövahendeid, valib sobivaima töötlusviisi; 

• teab puidu tähtsamaid füüsikalisi, mehaanilisi ja tehnoloogilisi omadusi; 

• tunneb eri liiki peitleid ja oskab valida tööoperatsiooniks sobivaima. 

• tunneb nihikut ja selle kasutusvõimalusi; 

• oskab mõõta joonlauaga täpsusega 0,1 mm; 

• oskab lugeda jooniselt ning märkida joonisele eseme mõõtmeid; 

• oskab käsitseda tööpinke; 

• oskab käsitseda elektrikäsitöövahendeid: akudrell, elektridrell, tikksaag, lintlihvmasin, 

tikksaag; 

• oskab värvida, lakkida ja kasutada otstarbekalt muid puidu- ning metallpindade 

katteviimistlus materjale; 

• oskab mõõta detaili läbimõõtu nihikuga ja kontrollida harkkaliibriga; 

• oskab planeerida ja teha lihtsamaid majapidamistöid, olla säästlik; 

• oskab kavandada oma tööd; 
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• oskab suhelda kaasõpilastega ning teha koostööd; 

• oskab hinnata objektiivselt tehtu kvaliteeti; 

• oskab hinnata oma võimeid ja toimetulekut; 

• oskab lahendada lihtsaid õpitud materjalide töötlemisega seotud rakendusülesandeid; 

• oskab kavandada oma tööd ja korraldada tööprotsessi; 

• oskab teha valikuid, arvestades tagajärgi. 

 

4) Projektitööd III kooliastmes 

Õppesisu 

Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille korral õpilased saavad vabalt valida 

õpperühma. Valikteemad projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka 

kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja 

klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste üritustega.  

Õpitulemused 

Õpilane: 

• disainib üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 

• organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid; 

• suhtleb projektitöö asjus vajadusel korral kooliväliste institutsioonidega, et saada 

vajalikku infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada; 

• suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust; 

• mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas kehtivate 

seaduste ja normidega; 

• kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 

• väärtustab disainiprotsesse ning analüüsib üksikuid ülesandeid ja saadud tagasisidet. 

 

5) Kodundus õpperühmade vahetusel  

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 

• kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid; 

• teeb tervislikke toiduvalikuid ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü; 

• valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi; 

• kalkuleerib toidu maksumust; 

• käitub teadliku tarbijana.  

 

8. KLASS 

1) Tehnoloogia igapäevaelus 

Õppesisu 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Tooraine ja tootmine. Lihtmehhanismid: kangi ja kiilu 

kasutamine. Veduri ja auto areng minevikust tänapäevani. Autode liigitus konstruktsiooni ja 

kasutusala järgi. Laeva põhilised konstruktsioonielemendid. Reisi-, kauba-, sport- ja 

sõjalaevad. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, teab nende seadmete üldist 

tööpõhimõtet ning ohutut käsitsemist;  

• iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, kirjeldab selle toimimist ning terviklikkust; 

• teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju ning analüüsib tehnoloogia 

uuenduslikke arenguväljavaateid; 

• oskab autosid liigitada konstruktsiooni ja kasutusala järgi; 

• teab laevade põhilisi konstruktsioonielemente. 

 

2) Disain ja joonestamine 

Õppesisu 

Ergonoomia. Ornamentika. Toodete disainimine arvutiga. Joonise vormistamine.  Skeemid. 

Leppelisused ja tähised tehnilistel joonistel. Ristlõiked ja lõiked. Koostejoonis. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• arvestab ergonoomia ja ornamentika põhireegleid ning oskab neid töös rakendada; 

• loeb skeeme, lihtsat kooste- ja ehitusjoonist; 



AUDENTESE ERAKOOLI  
PÕHIKOOL 

  

24 
 

• joonestab jõukohast tehnilist joonist ning oskab seda vormistada . 

 

3) Töövahendid, materjalid ja nende töötlemine 

Õppesisu 

Masinad ja mehhanismid. Optimaalse töötlusviisi valimine. Toodete liitevõimaluste 

kasutamine. Nüüdisaegsed võimalused materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel 

tooteks. Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted. Lihtsate 

kujupindade ja astmete treimine kumer- ja kaldpeitlitega. Eseme valmistamine mõõtmestatud 

joonise järgi. Puiduseotised: servseotised, jätkseotised, raaminurkseotised, raami T-seotised, 

profiildetailide seotised, kasti nurkseotised.  Rööptappide märkimine ja töötlemine, 

kastinurkade ühendamine rööptappliitega. Puur- ja treipingi seadistamine: lõikeriista ja spindli 

pöörlemissageduse muutmine sõltuvalt töödeldavast materjalist ja tooriku mõõtmetest. 

Keerulise profiiliga kujupindade treimine tsentrite vahel. Mööbliplaatide ja kilpide 

ühendamine poltliitega. Tapipesade  märkimine, puurimine (freesimine). Tööriistade 

korrastamine. 

Õpitulemused 

• tunneb ja kasutab materjali töötlemisel masinaid ning mehhanisme; 

• valmistab omanäolisi tooteid, tunneb ja kasutab mitmeid liitevõimalusi; 

• kujundab välja oma positiivsed väärtushinnangud ja kõlbelised tööharjumused; 

• teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid 

ning töövahendeid; 

• oskab ühendada puitdetaile pulk-, liim- naelliite, rist-, keel- ja kastitapiga; 

• teab sõnade masin, mehhanism, ülekanne, seadis, tarvik, rakis, suport, takistus 

tähendust; 

• teab elektrimootori ehitust ja tööpõhimõtet; 

• teab vooluringi leppetähiseid; 

• teab tehnilistel joonistel kasutatavate joonte tähendust; 

• teab õpitud tööliikide juures kasutatavaid materjale ja nende omadusi; 

• teab õpitud tööliikide juures kasutatavaid põhilisi töövahendeid ja tööohutusnõudeid; 

• oskab märkida joonisele eseme mõõtmeid; 

• oskab valmistada keeltappi, puurida (freesida) tapipesasid; 

• oskab valmistada lihtsamaid mööbliesemeid; 
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• oskab kõrvaldada puidurikkeid korkimisega; 

• oskab valmistada ja kasutada puiduseotisi; 

• oskab treida keeruka kujuga detaile tsentrite vahel ja ketastoorikuid kinnituskettal;  

• oskab viilida mõõtu nii puit- kui ka metalldetaile; 

• oskab vahetada tarvikuid elektrikäsitöövahenditel; 

• oskab suhelda kaasõpilastega ning teha koostööd; 

• oskab määrata kindlaks tööjärjekorda lihtsa tööeseme valmistamisel; 

• oskab hinnata objektiivselt tehtu kvaliteeti; 

• oskab hinnata oma võimeid ja toimetulekut; 

• oskab lahendada lihtsaid õpitud materjalide töötlemisega seotud rakendusülesandeid; 

• oskab kavandada oma tööd ja korraldada tööprotsessi; 

• oskab teha valikuid, arvestades tagajärgi. 

 

4) Projektitööd III kooliastmes 

Õppesisu 

Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille korral õpilased saavad vabalt valida 

õpperühma. Valikteemad projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka 

kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja 

klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste üritustega.  

Õpitulemused 

Õpilane: 

• disainib üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 

• organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid; 

• suhtleb projektitöö asjus vajadusel korral kooliväliste institutsioonidega, et saada 

vajalikku infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada; 

• suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust; 

• mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas kehtivate 

seaduste ja normidega; 

• kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 

• väärtustab disainiprotsesse ning analüüsib üksikuid ülesandeid ja saadud tagasisidet. 
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5) Kodundus õpperühmade vahetusel  

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.  

Õpitulemused 

• kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid; 

• teeb tervislikke toiduvalikuid ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü; 

• valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi; 

• kalkuleerib toidu maksumust; 

• käitub teadliku tarbijana.  

 

9. KLASS 

1) Tehnoloogia igapäevaelus 

Õppesisu 

Töömaailm ja töö planeerimine. Tehnoloogilise maailma tulevikuperspektiivid. Elektriohutus. 

Elektrilised kodumasinad ja käsitööriistad. Elektrienergia tootmine ja tarbijani viimine. 

Elektrimootori tähtsamad parameetrid: pöörlemissagedus, võimsus. Kutsekoolide tutvustus. 

Õpitavad erialad kutsekoolides: elektrik, kinnisvarahooldaja, mööblitisler jne. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• oskab oma tegevust planeerida, orienteerub töömaailmas ja teab oma eelistusi 

eneseteostuseks sobiva elukutse/ameti valikul; 

• teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju ning analüüsib tehnoloogia 

uuenduslikke arenguväljavaateid; 

• teab hüdraulika ja pneumaatika põhimõttel töötavaid masinaid; 

• teab elektrimootori ehitust ja tööpõhimõtet; 

• teab elektriga seotud tähiseid; 

• teab põhilisi energialiike ja nende looduslikku päritolu; 

• teab tehnika arengu olulisemaid etappe ja mõistab nende arenguseaduspärasusi; 
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• teab kutsekoolides õpetatavaid erialsid. 

 

2) Disain ja joonestamine 

Õppesisu 

Joonise vormistamine ja esitlemine. Disaini arvestamine toodete kavandamisel. Ideekavand. 

Toote viimistluse ja kaunistuse kavandamine. 

Õpitulemused 

• joonestab jõukohast tehnilist joonist ning oskab seda vormistada ja esitleb joonist või 

skeemi; 

• oskab praktilist tööd algusest lõpuni kavandada arvestades idee ja disainiga; 

• oskab valida töö viimistlemiseks sobivad vahendid; 

 

3) Töövahendid, materjalid ja nende töötlemine 

Õppesisu 

Liimitud detailid: tootmine ja kasutusalad.  Silikoonid ja nende kasutamine. Pahtlid. 

Ülafreesiga freesimine. Freesiterad.  Intarsia. Kruviliite asendamine pulk- või poltliitega. 

Mööbliesemete pinna puhastamine mustuse- ja värvikihtidest, pahteldamine, silumine ja 

lakkimine. Katkiste detailide parandamine või asendamine. Materjalide omadustega 

tutvumine ja tööks sobivate materjalide otstarbekas valik. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• teab õpitud tööliikide juures kasutatavaid materjale ja nende omadusi; 

• teab puidutöövahendite käsitsemisel kehtivaid tööohutuse ja elektriohutuse nõudeid; 

• teab õpitud tööliikide juures kasutatavaid põhilisi töövahendeid ja tööohutusnõudeid; 

• tunneb tähtsamaid puidutöötlemismasinaid ja nende kasutusvõimalusi; 

• oskab planeerida oma tegevust ja kontrollida selle tulemusi puidu töötlemisel; 

• oskab valmistada esitatud mõõtmetega puidust või plastist detaile kasutades sobivaid 

puidu- ja metallitöövahendeid; 

• oskab viilida mõõtu nii puit- kui ka metalldetaile; 

• oskab käsitseda elektrikäsitöövahendeid: akudrell, elektridrell, tikksaag, lintlihvmasin; 

• oskab planeerida ja teha lihtsamaid majapidamistöid, olla säästlik; 

• oskab suhelda kaasõpilastega ning teha koostööd; 
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• oskab määrata kindlaks tööjärjekorda tööeseme valmistamisel; 

• oskab hinnata objektiivselt tehtu kvaliteeti; 

• oskab hinnata oma võimeid ja toimetulekut; 

• oskab lahendada lihtsaid õpitud materjalide töötlemisega seotud rakendusülesandeid; 

• oskab kavandada oma tööd ja korraldada tööprotsessi; 

• oskab teha valikuid, arvestades tagajärgi. 

 

4) Projektitööd III kooliastmes 

Õppesisu 

Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille korral õpilased saavad vabalt valida 

õpperühma. Valikteemad projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka 

kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja 

klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste üritustega.  

Õpitulemused 

Õpilane: 

• disainib üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 

• organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid; 

• suhtleb projektitöö asjus vajadusel korral kooliväliste institutsioonidega, et saada 

vajalikku infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada; 

• suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust; 

• mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas kehtivate 

seaduste ja normidega; 

• kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 

• väärtustab disainiprotsesse ning analüüsib üksikuid ülesandeid ja saadud tagasisidet. 

 

 


