TÖÖÕPETUSE AINEKAVA 1. KLASSILE
1,5 tundi nädalas, kokku 52 tundi õppeaastas
1. Kavandamine
1.1.Õpitulemused
Õpilane:
1) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;
2) kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid;
3) märkab esemetel rahvuslikke elemente.
1.2.Õppesisu
Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tänapäeval.
Rahvuslikud mustrid ja motiivid. Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info
kasutamine.
Ideede visandamine paberil. Idee esitlemine. Lihtsate esemete kavandamine.
2. Materjalid
2.1.Õpitulemused
Õpilane:
1) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, vahtplast, puit,
traat, plekk jne);
2) võrdleb materjalide üldisi omadusi;
2.2.Õppesisu
Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast, vahtmaterjal,
puit, traat, plekk jne).
Materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine.
Katsetused erinevate materjalidega, nende omaduste võrdlemine.
Ideede leidmine materjalide korduskasutuseks.
3. Töötamine
3.1.Õpitulemused
Õpilane:
1) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit;
2) julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda;
3) arvestab ühiselt töötades kaaslasi;
4) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle;
5) tutvustab ja hindab oma tööd.
3.2.Õppesisu
Töötamine suulise juhendamise järgi.
Oma idee teostamine, toetudes õpitud oskustele ja iseseisvatele katsetustele.
Töökoha korras hoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele.
Rühmatöös ülesannete täitmine, ühiselt ideede genereerimine, üksteise arvamuste arvestamine
ja kaaslaste abistamine.
Töö tulemuse uudsuse, kasutamise ja esteetilisuse hindamine.
4. Tööviisid
4.1.Õpitulemused
Õpilane:
1) kasutab materjale säästlikult;
2) valib erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid;
3) käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult;

4) kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades;
5) valmistab tekstiilmaterjalist väiksemaid esemeid.
4.2.Õppesisu
Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine,
lõikamine, vestmine, õmblemine, liimimine, punumine, kaunistamine, värvimine,
viimistlemine).
Sagedasemad töövahendid (käärid, nuga, nõel, naaskel, jne), nende õige, otstarbekas ja ohutu
kasutamine, töövahendite hooldamine.
Töötlemisvõtte valik sõltuvalt ideest ja materjalist. Jõukohaste esemete valmistamine.
5. Kodundus
5.1. Õpitulemused
Õpilane:
1) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses ning peab vajalikuks sortida jäätmeid;
2) tegutseb säästliku tarbijana;
3) selgitab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest;
4) järgib viisakusreegleid.
5.2.Õppesisu
Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle. Ruumide korrastamine ja kaunistamine.
Riiete ning jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen.
Tervislik toiduvalik. Lihtsamate toitude valmistamine. Laua katmine, kaunistamine ja
koristamine.
Viisakas käitumine. Säästlik tarbimine. Jäätmete sortimine.
Hindamine:
1. Tööõpetuses on oluline õpetaja hinnang tehtud tööle.
2. Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut
anda.
3. Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu ja saavutatud
õpitulemusi.
4. Lisaks võetakse hindamisel arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri ja
abivalmidust
teiste õpilaste vastu.
1.klassis antakse tööõpetuses sõnalisi hinnanguid. Hinnangute andmisel lähtutakse tööõpetuse
õpetamise õpitulemustest. Sõnalisel hindamisel lähtutakse lapse arengust ja individuaalsetest
iseärasustest. Hinnangu aluseks on: töö puhtus, loovus; eneseväljenduse julgus; osavõtt
rühmatööst; erinevate värvide kasutus; ohutu töövahendite ja töötehnikate kasutamine;
erinevate töövahendite õige kasutamine.

TÖÖÕPETUSE AINEKAVA 2. KLASSILE
2 tundi nädalas, kokku 70 tundi õppeaastas

1. Õppesisu
Paberi- ja kartongitööd.

Paberi lõikamine, voltimine, rebimine. Mõõtmine, märkimine, šabloonide kasutamine.
Paberitööde kaunistamine. Värvimise erivõtted. Modelleerimine ja konstrueerimine paberist,
kartongist ja papist; nende kasutamine koos teiste materjalidega.
Voolimine
Ümarplastikas teostatud figuuridele väikeste detailide lisamine. Liikumisasendis figuuride
voolimine.
Meisterdamine
Aplikatsioonitööd ja meisterdamine looduslikust materjalist. Pisiesemete kasutamine
meisterdamiseks, neist mänguasjade, mudelite, makettide konstrueerimine. Detailide erinevad
ühendamisviisid.
Punumine
Punutud suveniiride ja esemete valmistamine. Punutud paelad ja nöörid.
Puutööd
Lihtsate dekoratiivesemete kavandamine ja valmistamine. Naelutamine.
Metallitööd
Õhukese pleki voolimine. Lihtsate dekoratiivesemete ja ehete kavandamine, valmistamine.
Õmblemine
Nõela niidistamine. Niidi kinnitamine riidesse õmblemise alustamisel ja lõpetamisel. Niidi
lõikamine ja jätkamine. Eel-, tikk-, üleloomispiste. Lihtõmblus. Töö käeshoidmine
õmblemisel. Riide lõikamine: riideserva tasandamine, kujundite väljalõikamine. Lõike
paigutamine riidele. Pehme mänguasja kavandamine ja õmblemine. Nööbi õmblemine.
Lõngatööd
Lõngajäätmetest stiliseeritud nukkude valmistamine.
Tuti ja tupsu valmistamine.
Igapäevaelus vajalikud teadmised ja oskused
Ruumide korrastamine ja kaunistamine tähtpäevade puhul. Isiklik hügieen. Käitumisnormid.
2.

Õpitulemused

2. klassi lõpetaja oskab:
•
•
•

eristada erinevaid materjale (paber, tekstiil, plastmass, puit, metall);
kasutada õigesti lihtsamaid töövõtteid materjalide töötlemisel;
töötada iseseisvalt lihtsate tööjuhendite järgi;

•
•
•
•
•

hinnata oma tööd esteetilisest ja praktilisest küljest;
hoida korras oma õppevahendeid ja töökohta;
hoida korras rõivaid ja jalanõusid;
teha lihtsamaid korrastustöid;
käituda viisakalt söögilauas, kodus ja väljaspool kodu.

Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.
1. Tööõpetuses on oluline õpetaja hinnang tehtud tööle.
2. Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut
anda.
3. Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu ja saavutatud
õpitulemusi.
4. Lisaks võetakse hindamisel arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri ja
abivalmidust teiste õpilaste vastu.

TÖÖÕPETUSE AINEKAVA 3. KLASSILE
1 tund nädalas, kokku 35 tundi õppeaastas
1. Õppesisu
1.1. Kavandamine
Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tänapäeval.
Ideede otsimine ja valimine ja hindamine, abimaterjali ning info kasutamine. Ideede
visandamine paberil. Idee esitlemine paberil. Idee esitlemine. Seosed ja erinevused esemete,
nähtuste ja protsesside vahel. Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine. Rahvuslikud
mustrid ja motiivid.
1.2. Materjalid
Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast, vahtmaterjal,
puit, traat, plekk jne). Materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine. Katsetused
erinevate materjalidega, nende omaduste võrdlemine. Ideede leidmine materjalide
korduvkasutuseks.
1.3. Töötamine
Töötamine suulise juhendamise järgi. Tutvumine kirjaliku tööjuhendiga, sellest arusaamine.
Oma idee teostamine, toetudes õpitud oskustele ja iseseisvatele katsetustele. Töökoha korras
hoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele.
Rühmatöös ülesannete täitmine, ühiselt ideede genereerimine, üksteise arvamuse arvestamine
ja kaaslaste abistamine. Töö tulemuse uudsuse, kasutamise ja esteetilisuse hindamine.
1.4. Tööviisid
Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine,
lõikamine, detailide ühendamine, õmblemine, liimimine, punumine, kaunistamine, värvimine,
viimistlemine).

Sagedasemad töövahendid (käärid, nuga, nõel, heegelnõel, naaskel, vasar, saag, kruvikeeraja,
lõiketangid, näpitsad jne), nende õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine, töövahendite
hooldamine. Töötlemisvõtte valik sõltuvalt ideest ja materjalist. Jõukohaste esemete
valmistamine.
1. 5. Kodundus
Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle. Ruumide korrastamine ja kaunistamine.
Riiete ning jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen.
Tervislik toiduvalik. Lihtsamate toitude valmistamine. Laua katmine, kaunistamine,
koristamine. Viisakas käitumine. Säästlik tarbimine. Jäätmete sorteerimine.
2. Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;
•

kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid;

•

märkab esemetel rahvuslikke elemente.

•

eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, vahtplast jne);

•

oskab materjale ühendada ja kasutada;

•

töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning abivahendina lihtsat tööjuhendit;

•

julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda;

•

arvestab ühiselt töötades kaaslasi;

•

tutvustab ja hindab oma tööd;

•

kasutab materjale säästlikult;

•

käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult;

•

kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades;

•

modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;

•

valmistab tekstiilmaterjalist väiksemaid esemeid.

•

hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses ning peab vajalikuks sortida jäätmeid;

•

tegutseb säästliku tarbijana;

•

selgitab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest;

•

järgib viisakusreegleid

Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.
1. Tööõpetuses on oluline õpetaja hinnang tehtud tööle.
2. Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut
anda.

3. Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu ja saavutatud
õpitulemusi.
4. Lisaks võetakse hindamisel arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri ja
abivalmidust teiste õpilaste vastu.

