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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Klass: 9. klass 
Tunde nädalas ja õppeaastas: 2 tundi nädalas I poolaastal, kokku 30 tundi   
Rakendumine: 1.sept. 2016 
Koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava, lisa 7; Koeru Keskkooli  

õppekava 
 

KÄSITÖÖ AINEKAVA  

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

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. 
Nii käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse ainekava sisaldavad igal aastal ühe õppeveerandi 
pikkust ning üheaegselt toimuvat projektõppe osa, mille puhul saavad õpilased kahe õpperühma vahel 
valida vastavalt huvidele, olenemata sellest, kas nad õpivad tehnoloogiaõpetust või käsitööd ja 
kodundust. 

AINEVALDKONNA KIRJELDUS  

Valdkonna õppeained võimaldavad omandada traditsioonilisel ja nüüdisaegsel tehnoloogial 
baseeruvaid teadmisi, oskusi ning väärtusi. Teadvustatakse nüüdisühiskonna mõtteviise, ideaale ja 
väärtusi. Õpikeskkond ning õppe korraldus aitavad mõista ümbritsevat esemelist maailma ning 
kultuuritraditsioonide ja tehnoloogilise maailma arengut. Õpitakse kasutama erinevaid tehnoloogilisi 
võtteid ning analüüsima tehnoloogilisi lahendusi.  

Ainevaldkonna õppeained soodustavad erinevates õppeainetes ja elusfäärides omandatut praktiliselt 
rakendada. Õpitakse mõistma ülesande lahendamisel või toote loomisel tekkivaid valikuid, leidma 
ning kombineerima erinevaid keskkonnahoidlikke teostusviise. Õpe toetab nähtuste ja toodete 
terviklikkuse tunnetamist ning ülesannete kompleksset lahendamist.  

Nüüdisühiskonnas on olulisel kohal tehnoloogiline kirjaoskus. Tundides uuritakse ning analüüsitakse 
nähtusi ja olukordi ning kasutatakse erinevaid teabeallikaid, ühendatakse loov mõttetöö ja käeline 
tegevus, mis on oluline inimese füsioloogilises ja vaimses arengus. Oskusi, teadmisi ja 
väärtushoiakuid omandatakse praktilistes tegevustes, teadvustades tööd kui inimesele eriomast 
tegevust.  

Õppes genereeritakse ideid, kavandatakse, modelleeritakse ja valmistatakse esemeid/tooteid ning 
õpitakse neid esitlema. Ülesannete ja ühiste aruteludega õpitakse märkama esemete disaini 
funktsionaalsust ning seoseid kunstiloomingu ja kultuuritaustaga. Toetatakse noorte omaalgatust, 
ettevõtlikkust ja loovust ning õpitakse hindama säästlikku ja tervislikku eluviisi. Õpilased omandavad 
teadmisi tervislikust toitumisest ning kodusest majapidamisest. Õppeköögis tegutsedes harjutakse 
väärtustama tervisliku toitumise põhitõdesid. Õpitakse positiivselt meelestatud keskkonnas, kus 
õpilase püüdlikkust ja arengut igati tunnustatakse.  
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Õpetus arendab töö- ja koostööoskusi, kriitilist mõtlemist ning analüüsi- ja hindamisoskusi. Erinevate 
rakenduslikku laadi tegevuste analüüsimine aitab õpilastel teha otsuseid kutsevalikul ning leida endale 
meeldivaid ja pingeid maandavaid hobisid. 

Tehnoloogiapädevus 

Tehnoloogiapädevus tähendab suutlikkust tehnoloogiamaailmas toime tulla ning mõista, kasutada ja 
hinnata tehnoloogiat; rakendada ja arendada tehnoloogiat loovalt ning innovaatiliselt; mõista 
tehnoloogia nüüdisaegseid arengusuundumusi ning tehnoloogia ja loodusteaduste seoseid; analüüsida 
tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; järgida intellektuaalomandi kaitse nõudeid; 
lahendada probleeme, lõimides mõttetööd käelise tegevusega; valida ja ohutult kasutada erinevaid 
materjale ning töövahendeid; viia eesmärgipäraselt ellu ideid; tulla toime majapidamistöödega ja 
toituda tervislikult.  

ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE  

Tehnoloogia õppeained toovad üldpädevuste kujundamisse ühiste arutelude ja teoreetiliste teadmiste 
omandamise kõrval igapäevaeluga sarnanevaid olukordi, ühistööd ning erinevaid projekte.  
Väärtuspädevus. Loovust arendavad tegevused ja projektid õpetavad arvestama arvamuste ja ideede 
paljususega. Ühised arutelud ning töö ja selle tulemuse analüüsimine aitavad õpilasel kujundada ja 
põhjendada oma arvamusi, tunda töörõõmu ning vastutust alustatu lõpule viia.  

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, võimeid hinnata ja arendada ning oma õppimist 
juhtida. 

Suhtlemispädevus. Ühised ülesanded ja projektid võimaldavad õppida teisi arvestama, vajaduse 
korral teisi aidata ning kogeda koos töötamise eeliseid. Õpilasi suunatakse analüüsima oma käitumist 
ning selle mõju kaaslastele ja tööle. 

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 mingi toote kavandamist ning selle valmistamise 
organiseerimist klassis. 

LÕIMING TEISTE VALDKONNAPÄDEVUSTE JA AINEVALDKONDAD EGA  

Tehnoloogia ainevaldkond toetub teistes õppeainetes omandatud teadmistele, pakkudes võimalusi 
jõuda praktilistes tegevustes äratundmiseni, et teadmised on omavahel seotud ning rakendatavad 
praktilises elus. Abstraktsele analüüsile lisanduvad nägemise, kompimise ja katsetamise võimalused 
ning silmaga nähtav tulemus. Aineprojektid lubavad siduda aine eri valdkondi, luua 
ainevaldkonnasiseseid seoseid ning seoseid teiste õppeainetega. 

Suhtluspädevus (sh võõrkeeltepädevus). Teavet kogudes areneb õpilase funktsionaalne kirjaoskus 
ning täieneb tema tehnoloogiasõnavara. Oma tööd esitledes ja valikuid põhjendades saadakse 
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esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus. Tööülesannete ning projektide tarvis materjali ja teabe 
otsimine ning uurimine aitab kaasa võõrkeelte omandamisele.  
Matemaatikapädevus. Tehnoloogiaainetes kasutab õpilane oma töös loogilist mõtlemist ning 
matemaatilisi teadmisi. Õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu (ja nende 
tagajärgi) märgatakse kohe, analüüs ning paremate lahenduste leidmine on paratamatus.  
Loodusteaduslik pädevus. Töötamine erinevate looduslike ja tehismaterjalidega eeldab tutvumist 
nende materjalide omadustega. Tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses puutub õpilane otseselt 
kokku mitmete keemiliste ja füüsikaliste protsessidega. 
Sotsiaalne pädevus. Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste teadvustamine ja 
edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna arengu tunnetamisele. Ühiselt töötades 
õpitakse teisi arvestama, käitumisreegleid järgima ning oma arvamusi kaitsma. Tutvumine eri maade 
kultuuritraditsioonide ja nende kujunemise põhjustega aitab mõistvalt suhtuda teistesse rahvustesse. 
Kunstipädevus. Erinevate esemete disainimine ning valmistamine pakub õpilastele loomingulise 
eneseväljenduse võimalusi. Õpitakse hindama uudseid ja isikupäraseid lahendusi ning märkama 
esemete disaini funktsionaalsust ja seoseid kunstiloomingu ning kultuuritaustaga. 
Tervise ja kehakultuuri pädevus. Praktilistes ülesannetes kinnistub terviseteadlik käitumine, 
ergonoomika põhimõtete arvestamine ning tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi väärtustamine.  
 

LÄBIVATE TEEMADE KÄSITLUS  

Tehnoloogia ainevaldkond seostub kõigi läbivate teemadega.  
„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Tutvumine tehnoloogia arengu ja inimese rolli 
muutumisega tööprotsessis aitab tunnetada pideva õppimise vajadust. Oma ideede rakendamiseks 
tehnoloogiliste võimaluste valimine, töö kavandamine ning üksi ja üheskoos töötamine aitavad 
arendada ning analüüsida oma töövõimeid. 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Tähtis on toodet valmistades kasutada säästlikult nii looduslikke 
kui ka tehismaterjale. Tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamisele ja 
kujunemisele. Jäätmete sorteerimine ning energia ja ressursside kokkuhoid tundides aitavad kinnistada 
ökoloogiateadmisi.  
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ . Algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt seotud 
tehnoloogiaainete sisuga. Oma ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks valdkonna 
õppeainete põhilisi eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult elluviidud projektid, mis annavad 
õpilastele võimaluse oma võimeid proovida. 
„Kultuuriline identiteet“ . Tutvumine esemelise kultuuri, kommete ja toitumistavadega võimaldab 
näha kultuuride erinevust maailma eri paigus ning teadvustada oma kohta mitmekultuurilises 
maailmas. Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke elemente esemete disainimisel.  
„Teabekeskkond“. Oma tööd kavandades ja ainealaste projektide tarvis infot kogudes õpitakse 
kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti kasutamine 
võimaldab kursis olla tehnoloogia uuendustega ning tutvuda disainerite ja käsitöötegijate loominguga 
terves maailmas.  
„Tehnoloogia ja innovatsioon“. Arutletakse intellektuaalomandi kaitse ning arvuti kasutamise 
võimaluste üle oma tööde kavandamisel ja esitlemisel. Õpitakse oma tööd virtuaalkeskkonnas 
esitlema. Tutvumine arvuti abil juhitavate täisautomaatsete seadmetega ning võimaluse korral ka 
nendega töötamine aitavad tunnetada tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi.  
„Tervis ja ohutus“ . Erinevate tööliikide puhul on vaja tutvuda tööohutusega ning arvestada 
ohutusnõudeid. Tutvumine erinevate looduslike ja sünteetiliste materjalidega ning nende omadustega 
aitab teha esemelises keskkonnas tervisest lähtuvaid valikuid. Tervisliku toitumise põhitõdede 
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omandamine ning tervislike toitude praktiline valmistamine loovad aluse terviseteadlikule käitumisele.  
„Väärtused ja kõlblus“.  Tehnoloogiaainetes kujuneb väärtustav suhtumine töösse ning töö tegijasse. 
Rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi üksteise arvestamisel, organiseerimisoskuse 
arendamisel ning võimalike konfliktide lahendamisel. Kodunduse etiketiteemade kaudu kujundatakse 
praktilisi käitumisoskusi erinevates situatsioonides, õpitakse mõistma käitumisvalikute põhjusi ja 
võimalikke tagajärgi.  

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS 

ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID  

 

Käsitöö ja kodunduse õppeainega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat; 
2) mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju 
keskkonnale; 
3) kavandab ja teostab oma ideid ning lahendab loovalt endale võetud ülesandeid; 
4) võrdleb ja kasutab erinevaid materjale; 

5) teab ohutu töötamise põhimõtteid ning järgib neid; 
6) töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös; 
7) lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest; 
8) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana;  
9) väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises maailmas.  

ÕPPEAINE KIRJELDUS  

Käsitöö ja kodundus on õppeaine, mis lõimib teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste 
oskustega. Käsitöö seos tarbekunstiga loob loomingulise eneseteostuse eeldused. Arutletakse kunsti, 
käsitöö ja moe seoste ning käsitöö ja kergetööstuse tähtsuse üle ajaloos ja tänapäevamaailmas. 
Tutvutakse erinevate materjalide ja nende omadustega ning proovitakse nende kasutamise 
mitmesuguseid tehnikaid. Õpitakse nägema ja leidma huvitavaid ning uudseid lahendusi esemete ja 
toodete disainimisel. Oluline osa on säilitada ja arendada rahvuslikke kultuuritraditsioone nii käsitöös 
kui ka kodunduses. Õpitakse märkama erinevate maade käsitöö- ja toidutraditsioone ning nende seost 
ajaloo, kliima, usu ja kultuuritavadega. Loomingulistel ja praktilistel tegevustel on ka lõõgastav 
funktsioon nii õppetöös kui ka tulevases elus.  

Seega kujundab käsitöö ja kodundus õppeainena õpilases praktilist mõtlemist, loovust, käelise 
tegevuse arengut ja eneseanalüüsi võimet ning arendab tehnoloogiaalast kirjaoskust. Õppeaine lõimib 
teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes.  

 

III KOOLIASTME ÕPITULEMUSED  
 
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;  
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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 9.klassis. 
 
 Käsitöö 
1. Disain ja kavandamine 
Õpitulemused 
Õpilane kavandab isikupäraseid esemeid.  
 
 
ÕPPESISU  
 
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. Heegeldamine ja 
kudumine eesti rahvakunstis. Eesti etnograafiline ornament tänapäeva 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  
Nüüdisaegsed tehnoloogilised võimalused ning uudsed võtted tarbeesemete valmistamisel. 
Käsitsitöö väärtustamine tarbekunsti osana või isikupärase eneseväljendusena. 
Töövahendite ja tehnoloogia valik sõltuvalt materjalist ja valmistatavast esemest. Töö planeerimine 
üksi ja rühmas töötades. Vajaliku teabe hankimine tänapäeva teabelevist, selle analüüs ja kasutamine. 
Iseseisvalt tööjuhendi järgi töötamine.  
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Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ning hindamine. Töö esitlemine ja eksponeerimine. 
 
 
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.Materjalid 
Õpitulemused 
Õpilane kombineerib oma töös erinevaid materjale.  
 
Õppesisu  
 
 Mitmesuguste materjalide kooskasutamise võimaluste leidmine.  
 
6. Tööliigid 
Õpitulemused 
Õpilane:  
1) valib tööeseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid, tehnikaid ja viimistlusvõtteid;  
2) leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid.  
 
 
Õppesisu  
Kudumine 
Erinevate koekirjade kudumine skeemi järgi.Silmuste arvestamine,eseme kudumine ja viimistlemine 
Heegeldamine 
Tutvumine heegeltehnika loominguliste võimalustega. 
 
 
Kodundus  
 
1. Toit ja toitumine 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab neid teadmisi rakendada; 
2) võrdleb erinevate maade rahvustoite ja teab toitumistavasid mõjutavaid tegureid. 
 
Õppesisu  
Eri rahvaste toitumistraditsioonid ja toiduvalikut mõjutavadtegurid(asukoht,usk jm.) 
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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. Suurema projekti korraldamine alates menüü koostamisest, kalkulatsioonist ja 
praktilise töö organiseerimisest kuni tulemuse analüüsimiseni. 
 
 
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  
Rahvustoidud. 
 
 
5. Tarbijakasvatus 
Õpitulemused 
Õpilane:  
1) oskab koostada eelarvet;  
2) planeerib majanduskulusid eelarve järgi.  
 
Õppesisu 
 
Kulude planeerimine erijuhtudeks (peod,tähtpäevad jne.) Kokkuhoiuvõimalused ja kulude analüüs. 
Teadlik ja säästlik majandamine.  
 
Projektitööd  
 
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  
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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 
ülekooliliste 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.  
 
 

Õppeprotsessi kirjeldus 

 

Käsitöö ja kodundus on õppeaine, mis annab võimaluse teoreetiliste teadmiste lõimumiseks 
igapäevases elus vajalike praktiliste oskustega. Käsitöö seos tarbekunstiga loob eeldused 
loominguliseks eneseteostuseks. Arutletakse kunsti, käsitöö ja moe seoste ning käsitöö ja 
kergetööstuse tähtsuse üle ajaloos ja tänapäevases maailmas. Tutvutakse erinevate materjalide ning 
nende omadustega, proovitakse mitmesuguseid tehnikaid nende kasutamisel. Õpitakse nägema ja 
leidma huvitavaid ja uudseid lahendusi esemete ning toodete disainimisel. Oluline osa on rahvuslike 
kultuuritraditsioonide säilitamisel ja arendamisel nii käsitöös kui kodunduses. Õpitakse märkama 
erinevate maade käsitöö- ja toidutraditsioone ning nende seost ajaloo, kliima, usu ning 
kultuuritavadega. Loomingulistel ja praktilistel tegevustel on ka lõõgastav funktsioon nii õppetöös kui 
tulevases elus. 

Seega käsitöö ja kodundus õppeainena kujundab õpilases praktilist mõtlemist, loovust, käelise 
tegevuse arengut ja eneseanalüüsi võimet ning arendab tehnoloogiaalast kirjaoskust.. Õppeaine lõimib 
teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes. 

Käsitöö ja kodunduse õppe planeerimisest 

Käsitöö ja kodunduse ainekava on paindlik - õpitulemuste saavutamiseks on õpetajal võimalus 
konkreetsete tööesemete ja ülesannete valikul arvestada nii õpilaste soovide, õppekeskkonna 
tingimuste ja võimalustega, paikkondlike rahvuslike traditsioonidega, kui ka uute tehnoloogiate ja 
moesuundumustega. Teemade käsitlemisel ei ole kindlat järjekorda, töö planeerimisel saab õppesisu 
osasid mitut moodi omavahel põimida. Õppeainesiseseid läbivaid teemad, mis ainekavas on toodud 
ettepoole (kavandamine, töö käik, rahvakunst, materjalid) seotakse erinevate tööliikide ja praktiliste 
töödega. Käsitöö teemad võivad vahelduda kodunduse teemadega. Õpilaste liigse koormuse 
vältimiseks ja rahuliku töötempo tagamiseks on soovitav kooliastme ainekavas olevad tööliigid 
jaotada klasside vahel nii, et igale õppeaastale jääks 2 põhilist tööliiki, milles tehakse suurem 
praktiline töö. Samuti võib kavandada loomingulisi ülesandeid, kus kasutatakse koos mitut tööliiki. 
Selline õppetöö planeerimine jätab rohkem aega arutlemiseks disainiküsimuste üle, oma valikute 
tegemiseks ja põhjendamiseks, iseseisvate tööoskuste arendamiseks ja oma tööprotsessi 
analüüsimiseks.  

Õppekavas on toodud õppeaine osad mahtudena, iga kool määrab nende järjestuse ise, käsitööõpetaja 
ja tehnoloogiaõpetaja peavad siin tegema tihedat koostööd. Ajaliselt peavad nende töökavades kokku 
langema vahetusosa, mille käigus kaks õppegruppi vahetavad kohad – käsitööd ja kodundust õppivad 
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õpilased õpivad selle osa vältel tehnoloogiat ja tehnoloogiat õppivad õpilased kodundust, ja 
projektõppe osa.  

Projektõppe raames saavad õpilased igal õppeaastal õppegrupist sõltumatult valida kahe üheaegselt 
toimuva valikteema või ainealase projekti vahel. Valikteemad ja projektid võivad olla nii 
tehnoloogiaõpetuse-, käsitöö- kui ka kodundusealased. Samuti võib neid lõimida omavahel, teiste 
õppeainete või ka kooli üritustega. Valikteema või projekti sisu valitakse silmas pidades kas uudseid 
või traditsioonilisi tehnoloogiaid, samuti kohalikke traditsioone, kooli võimalusi või soovi mõnda 
ainelõiku süvitsi käsitleda. Igal aastal moodustab see osa ainest iseseisva terviku, mille puhul ei 
eeldata õpilaste eelnevaid teemaga seonduvaid oskusi ega teadmisi.  

Näiteid valikteemadeks ja projektideks: Märg- ja nõelviltimine, batik ja kangatrükk, pärlitööd, paelad 
ja nöörid, lillede hooldamine, kohalike rahvuslike traditsioonide uurimine, kostüümid kooliteatrile, 
villast lõngaks, õpime ja õpetame koos sõpruskooliga interneti abil üksteisele rahvuslikke 
käsitöövõtteid, meie koolilõuna analüüs, teeme nukumaja, eksootilised puuviljad, eestlaste toidulaud 
läbi sajandite, leivategu, koostame oma klassi kokaraamatu, kavandame ja viime läbi piduliku ürituse 
jne. 

 

 

Õppesisu Lõiming teiste 
õppeainetega 

Õpitulemus Õppetegevused 

Käsitöö (16 tundi)    

Heegeldamine 

Tutvumine heegeltehnika 
loominguliste võimalustega. 

Kudumine 

Erinevate koekirjade kudumine  
skeemi järgi. 

 

 

 

 

 

Kunst 

Matemaatika 

Valib tööeseme 
valmistamiseks 
sobivaid 
materjale,töövahendeid,
tehnikaid ja 
viimistlusvõtteid. 

Leiab loovaid võimalusi 
kasutada õpitud 
käsitöötehnikaid. 

Koob erinevaid 
koekirju koeskeemi 
kasutades. 

Tutvumine 
heegeltehnikatega. 

Tutvumine erinevate 
koekirjadega.  

Praktiline ülesanne: 
valida kas heegeldamine 
või kudumine,kavandada 
endale meeldivas 
tehnikas ese ja see 
valmistada. 

Eseme esitlemine või 
eksponeerimine. 
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Kodundus või projektõpe (14 
tundi) 

Rahvustoidud. 

Etikett  

Koosviibimiste korraldamine. 

Kutsed ja kingitused. Ideede ja 
võimaluste leidmine erinevate 
peolaudade 
kujundamiseks.Peolaua menüü 
koostamine.Rõivastus ja 
käitumine 
vastuvõttudel,koduses 
peolauas,kohvikus ning 
restoranis. 

Geograafia 

Ajalugu  

Koostab lähtuvalt 
ürituse sisust menüü 
ning kujundab ja katab 
laua.  

Rõivastub ja käitub 
ürituse iseloomu 
kohaselt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiline või 
projektiülesanne 
rühmatööna: 
Valmistada, serveerida 
ja tutvustada valitud 
rahvuse toitumistavasid 
ja toite või koostada 
peolaua menüü ja viia 
läbi pidu või 
tähtpäevaüritus vastavalt 
etiketile. 

 

HINDAMINE  
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Õpitulemuste omandamise hindamisel on oluline nii õpetaja sõnaline hinnang, hinne kui ka õpilase 
enda hinnang oma tööle.  
Õppeülesande lahendamisel hinnatakse: 
• kavandamist ja planeerimist (originaalsust, iseseisvust, oskust põhjendada tehtud otsuseid/valikuid); 
• valmistamist (materjalide ja töövahendite kasutamise oskust, omandatud teadmiste kasutamist 
praktikas, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust, koostööoskust); 
• töö tulemust (kavandatu õnnestumist, viimistlust/kvaliteeti, töö õigeaegset valmimist,esitlemise 
oskust); 
• õpilase arengut, püüdlikkust, kodukorra täitmist. 

Võimalik diferentseerimine 

Käsitöö kui loomingulise õppeaine puhul on diferentseerimine loomulik. Õpilaste võimed ja 
suundumused on erinevad ja nendega on võimalik arvestada. Osa õpilasi on loomingulisemad ja neile 
on huvitavamad toodete disaini ning leiutamisega seotud ülesanded, aga on ka õpilasi, kes tahavad ja 
suudavad teha väga filigraanset ja korrektset tööd ning samas jäävad hätta töö kavandamisega. 
Ühistööde käigus kujuneb ka õpilastel oskus üksteisega arvestada, märgata enda ja teiste tugevaid 
külgi ning üksteist toetada. Õpetaja saab suunata õpilasi valima jõukohast tööd, näiteks kui mõne 
õpilase käelised võimed on väga väikesed (selleks võib olla mitmeid, ka tervisega seotud põhjuseid), 
võib tema töö olla tehnoloogiliselt tunduvalt lihtsam – näiteks koekirjalise kudumi asemel lihtsalt 
ripskoeline ese. 

 

Õppetegevus  

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

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

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

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 
rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, 
ettevõtted jne; 

7)  kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: loov praktiline tegevus, projektõpe, 
uurimistööd, katsetused (nt erinevate materjalide ja toiduainete omadused), ürituste ja näituste 
korraldamine, internetipõhiste keskkondade kasutamine oma ideede ja töö tutvustamiseks ning 
eksponeerimiseks, mängud, arutelud, diskussioonid, väitlused jne; 

8) lähtutakse sellest, et käsitöö ja kodundus on praktilise suunitlusega õppeaine; vähemalt 2/3 
õppetunnist peab olema praktiline tegevus; 
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9) on rõhk loovusel (disainimine), rahvuslike töötraditsioonide säilitamisel (rahvuslik toode, 
rahvakunstist pärit motiivide kasutamine toote kaunistamisel jne) ning nüüdisaegsel 
tehnoloogial; 

10) pööratakse enne uute tehnoloogiate ja seadmete kasutamist tähelepanu ohutusele; 
11) planeerib õppesisu ajalise jaotumise aineõpetaja. Käsitöös on soovitatav igal õppeaastal 

valida 2 põhilist tööliiki, millega seostada ainesisesed läbivad teemad (kavandamine, 
rahvakunst, töö organiseerimine, materjalid); 

12) projektõppe teemasid valides saab rohkem tähelepanu pöörata paikkonna traditsioonidele, 
tutvuda erinevate tehnoloogiatega ja neid katsetada, suunata õpilasi iseseisvalt ja koos teistega 
loovalt probleeme lahendama, looma ning aineüritusi korraldama (projektõppe teemad võivad 
olla nii kodundusest, käsitööst kui ka tehnoloogiast); 

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

14) leitakse kodunduse teemade juures lõimingu võimalusi nii inimeseõpetuse, bioloogia kui ka 
keemiaga; terviseteadlik käitumine kinnistub tunnis tehtavate praktiliste ülesannete kaudu; 

15) lähtutakse eesmärgist, et õpilased õpiksid iseseisvalt oma tööd kavandama ja organiseerima, 
ning välditakse liigset otsest juhendamist. 


