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I KOOLIASTE 
1. ESIMESE KLASSI TÖÖÕPETUSE AINEKAVA 
 
1.1 EESMÄRGID 
1. klassi tööõpetuse õpetusega taotletakse, et õpilane: 

 
• tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;  
• õpib vaatlema, tundma ja hindama ümbritsevat esemelist keskkonda; 
• tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid 

töötlemisviise;  
• mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;  
• töötab ohutult üksi ja koos teistega;  
• hoiab puhtust kodus ja koolis, täidab isikliku hügieeni nõudeid;  
• teab tervisliku toitumise vajalikkust;  
• hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.  

1. 2. ÕPITULEMUSED 
1. klassi lõpetaja oskab: 
   •  rebida ja lõigata mitmesuguseid kujundeid; 
   •  valmistada lihtsamaid terviklikke töid; 
   •  voltida ja  punuda; 
   •  töid kaunistada joonistega, aplikatsioonidega; 
   •  lihtsamaid vorme voolida; 
   • hoida oma töö ja  töökoha korras; 
   • katta ja koristada lauda. 
 

1. 3. ÕPPESISU 
Voolimine  
Plastiliin, savi, voolimisriistad. Materjali ettevalmistamine voolimiseks.  
Puhtus ja kord voolides. 
Kumer- ja õõnesvormide voolimine.  
Ümarplastikas figuuridele väikeste  detailide lisamine.  
Figuuride voolimine liikumisasendis 
 
Paberi- ja  kartongitööd  
Töökoha organiseerimine paberitöödeks.  
Puhtus ja  ohutusnõuded töötades. 
Paberi rebimine. Eri kuju ja suurusega vormide vaba rebimine. 
Paberi lõikamine silma järgi, märgitud joont mööda, šablooni järgi. 
Lihtsad sümmeetrilised käärilõiked. 
Paberitööde kaunistamine: tasapinnalised ja ruumilised aplikatsioonid.  
Detailide katmine liimiga, liimimisvõtted olenevalt detaili suurusest. 
Paberi kortsutamine, voltimine. 
 
Meisterdamine  
Tutvumine meisterdamiseks sobivate looduslike materjalidega. 
(kastanid tõrud, käbid, oksad. lehed, kivid, sammal jne. ) 
Tööriistad ja vahendid: lauakate, käärid, naaskel, nuga jne. 
Koduses majapidamises järelejäänud esemete (tikutoosid, karbid, korgid, plastpudelid, 
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nahajäägid jne. ) kasutamine meisterdamiseks. 
Punumismaterjalid:  paber,  plastribad, nöör jne. Mitmesuguste esemete punumine. 
 
Õmblustööd  
Töövahendite ohutu käsitsemine. Töövahendid: nõel niit käärid jne. 
Nõela ja niidi sobivus. Nõela niidistamine. Nööbi õmblemine. 
 
Lõngatööd  
Töövahendid: heegelnõel, lõng. Alg-, ahelsilmuse heegeldamine. 
Tuti valmistamine. 
 

1. 4.  ÕPPETEGEVUS 
• lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest ja õppeaine sisust; 
• kasutatakse iseseisvaid, paaris- ja rühmatöid; 
• arendatakse õpilaste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, 

silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet; 
• lõimitakse teiste õppeainetega; 
• põhiline rõhk on praktilisel tööl, teooria osa ei moodusta üle 1/3; 
• innustatakse õpilasi oma arvamust avaldama; ühiselt arutletakse õpetusega seotud 

teemadel; 
• pööratakse tähelepanu väärtuskasvatusele; 
• jälgitakse, et õppimine on vaheldusrikas; 
• kasutatakse erinevaid tööliike, katsetatakse erinevate materjalidega; 
• õpitakse kasutama mitmesuguseid lihtsamaid tööriistu ja –vahendeid; 
• toetatakse õpilase loovust ja omaalgatust; 
• tähelepanu pööratakse  kavandamisele, lõppviimistlemisele; 
• klassis tagatakse  asjalik ja meeldiv töine õhkkond. 

 
 
2. TEISE KLASSI TÖÖÕPETUSE  AINEKAVA  
 
2.1. EESMÄRGID 
2.klassi tööõpetuse õpetusega taotletakse, et õpilane: 

 
• tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;  
• õpib vaatlema, tundma ja hindama ümbritsevat esemelist keskkonda; 
• tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid 

töötlemisviise;  
• mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;  
• töötab ohutult üksi ja koos teistega;  
• hoiab puhtust kodus ja koolis, täidab isikliku hügieeni nõudeid;  
• teab tervisliku toitumise vajalikkust;  
• hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.  

2. 2. ÕPITULEMUSED 
2. klassi lõpetaja: 
• oskab lõigata kartongi; 
• korras hoida õppevahendeid; 
• voolida looma- ja linnufiguure; 
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• punuda nööri; 
• algsilmust heegeldada; 
• teha ühekordset palistust; 
• plastikpudelitest, traadist, korgist, nööridest konstrueerida mänguasju; 
• voltida; 
• looduslikust materjalist meisterdada. 
 
2. 3. ÕPPESISU 
Paberi-ja kartongitööd: 
Rebimine, eri kuju ja suurusega vormide vaba rebimine. 
Lõikamine silma ja šablooni järgi. 
Voltimine ja kortsutamine. 
Rahvuslikud mustrid ja motiivid. 

Tekstiilitööd: 

Ühekordne palistus. 
Nööbi õmblemine. 
Riidest mänguasja õmblemine(sokikoer, krõll). 
 
Lõngatööd ja heegeldamine: 
Heegelnõela ja lõnga õige valik. 
Õiged heegeldamisvõtted. 
Alg-ja ahelsilmus. 
 
Töö mitmesuguste materjalidega: 
Meisterdamine looduslikust materjalist, jääkmaterjalidest. 
Teistega arvestav käitumine. 
Töökoha ja koolilaua korrashoid. 
Ruumi koristamine ja kaunistamine. 
Käitumine kooli sööklas. 
Isiklik hügieen. 
Käitumine teatris, tänaval, poes jne. 
 

2. 4. ÕPPETEGEVUS 
 

• lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest ja õppeaine sisust; 
• kasutatakse iseseisvaid, paaris- ja rühmatöid; 
• lõimitakse teiste õppeainetega; 
• põhiline rõhk on praktilisel tööl, teooria osa ei moodusta üle 1/3; 
• innustatakse õpilasi oma arvamust avaldama; ühiselt arutletakse õpetusega seotud 

teemadel; 
• pööratakse tähelepanu väärtuskasvatusele; 
• jälgitakse, et õppimine on vaheldusrikas; 
• kasutatakse erinevaid tööliike, katsetatakse erinevate materjalidega; 
• õpitakse kasutama mitmesuguseid lihtsamaid tööriistu ja –vahendeid; 
• toetatakse õpilase loovust ja omaalgatust; 
• tähelepanu pööratakse  kavandamisele, lõppviimistlemisele; 
• klassis tagatakse  asjalik ja meeldiv töine õhkkond. 
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3. KOLMANDA KLASSI TÖÖÕPETUSE AINEKAVA  

 
3. 1. EESMÄRGID 
3.klassi tööõpetuse õpetusega taotletakse, et õpilane: 

• tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;  
• õpib vaatlema, tundma ja hindama ümbritsevat esemelist keskkonda; 
• tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid 

töötlemisviise;  
• mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;  
• töötab ohutult üksi ja koos teistega;  
• hoiab puhtust kodus ja koolis, täidab isikliku hügieeni nõudeid;  
• teab tervisliku toitumise vajalikkust;  
• hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.  

3. 2. ÕPITULEMUSED 
3. klassi lõpetaja: 
 

• töötab õpetaja juhendamisel, kasutades sobivaid materjale ja lihtsamaid töötlemisviise; 
• hoiab korda ja puhtust ning järgib esmaseid ohutusnõudeid; 
• oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega; 
• leiab töö tegemiseks loovaid lahendusi; 
• hindab ja tunnustab enda ja teiste tööd ning tunneb rõõmu oma tööst. 
• oskab kujutada liikumisasendis figuure plakatvärvide ja pintsli abil; 
• oskab teha kollaaži ja voltida paberit; 
• oskab kavandada ja teostada töid. 
• suudab valmistada lihtsamaid toite. 

 
3.3. ÕPPESISU  

 
Paberi ja kartongitööd: 
Töövahendid ja abimaterjalid paberi töötlemisel. 
Paberi rebimine, lõikamine, voltimine ja liimimine. 
Paberitööde kaunistamine ja modelleerimine. 
 
Tekstiilitööd: 
Materjaliõpetus. 
Tekstiilimaterjalide kasutamine ja omadused. 
Töövahendid ja materjalid käsitsi õmblemiseks. 
Nööbi õmblemine. 
Lihtsamate esemete kavandamine ja õmblemine. 
 
Lõngatööd ja heegeldamine: 
Töövahendid ja materjalid. 
Lihtsama heegeltöö kavandamine ja teostamine. 
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Töö mitmesuguste materjalidega: 
Meisterdamisel kasutatavad töövahendid. 
Kujustamine looduslikust materjalist. 
Pildikunst: 
Raamatuillustratsioonid. 
Joonistamine ja maalimine pintsli ja katttevärvidega, pliiatsite ja kriitidega. 
Kollaaz rebituna värvilistest paberitest või makulatuuridest. 
Graafiline punkt ja joon. 
Põhitoonid ja nende segamine. 
 
Toidu valmistamine: 
Tervislik salat. 
Lihtsad küpsised. 
Küpsisetort. 
 
3.4.ÕPPETEGEVUS 

 
• lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest ja õppeaine sisust; 
• kasutatakse iseseisvaid, paaris- ja rühmatöid; 
• lõimitakse teiste õppeainetega; 
• põhiline rõhk on praktilisel tööl, teooria osa ei moodusta üle 1/3; 
• innustatakse õpilasi oma arvamust avaldama; ühiselt arutletakse õpetusega seotud 

teemadel; 
• pööratakse tähelepanu väärtuskasvatusele; 
• jälgitakse, et õppimine on vaheldusrikas; 
• kasutatakse erinevaid tööliike, katsetatakse erinevate materjalidega; 
• õpitakse kasutama mitmesuguseid lihtsamaid tööriistu ja –vahendeid; 
• toetatakse õpilase loovust ja omaalgatust; 
• tähelepanu pööratakse  kavandamisele, lõppviimistlemisele; 
• klassis tagatakse  asjalik ja meeldiv töine õhkkond. 

 
4. LÕIMUMINE TEISTE AINETEGA 

Seos eesti keelega: 
• saab väljendada lugemiselamusi; 
• ettelugemine, jutustamine ja varem loetu meenutamine on heaks lähtekohaks iga teema 

käsitlemise puhul; 
• kirjaliku tööjuhendi järgi töötamine õpetab tähelepanelikult lugema;    
• laste kõne ja sõnavara arendamine; 
• tööliikide ja tehnikate nimetamine õigete nimetustega; 
• kaartidele, kutsetele teksti kirjutamine; 
• meeleolude kirjeldamine; 
• omavalmistatud esemete valmistamine kasutamiseks kahekõnedes ja näidendites; 
 
Seos matemaatikaga: 

• geomeetriliste kujundite kasutamine, joonlaua kasutamine, mõõtmine; asendi-ja 
ruumimõisted. 
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Seos loodusõpetusega: 
• rahvalikud tähtpäevad; 
• koduümbruse taimed ja loomad; 
• erinevad pinnavormid; 
• aastaajad. 

 
Seos kehalise kasvatusega: 

• liikumisasendid; 
 

Seos muusikaõpetusega: 
• temaatilised laulud; 
• laulusõnade illustreerimine. 

 
Seos arvutiõpetusega: 

• info leidmine erinevate käsitööliikide kohta; 
• huvitavate ideede otsimine. 

 

5. LÄBIVAD TEEMAD 
 
• väärtused ja kõlblus; 
• kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 
• kultuuriline identiteet; 
• elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 
• keskkond ja jätkusuutlik areng; 
• turvalisus; 
• liikluskasvatus; 
• teabekeskkond. 
 
6. HINDAMINE 

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline 
tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära. Õpilane teab, mida 
hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.  

Tööõpetuses  kasutatakse kujundavat hindamist. Kujundava hindamisena mõistetakse õppe 
kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, 
väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning 
vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse 
edasise õppimise eesmärgid ja teed.  

Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate 
saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja 
vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase 
arengut. 

Õppetunni  vältel saab õpilane õpetajalt, kaaslastelt või enesehinnangu abil enamasti suulist 
või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja 
oskuste kohta. 

Õpilane kaasatakse hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja 
käitumist eesmärkide alusel hinnata ning tõsta õpimotivatsiooni. 
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Koolipere annab õpilasele igapäevaste tegevuste ja sündmuste vältel tagasisidet, et toetada 
õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Põhikool reageerib juhtumitele, 
mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 
 
7. ÕPPEKIRJANDUS 
 
1. – 3. klassis kasutab õpetaja heade ideede saamiseks erinevaid kunsti- ja käsitööraamatuid 
ning interneti võimalusi, mis vastavad riiklikule õppekavale. 
 


