
Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õppekava  2012 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava 

 
Õppeaine: 

Käsitöö ja kodundus 

Klass: 5 

 

 

 

Eesmärgid: 

 
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. 

 

 

 

 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

 
 Käsitöö 

 

1. Kavandamine 

Õppesisu 

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

Kavandamise graafilised võimalused. Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid disainides. 

Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks. 

2. Töö kulg 

Õppesisu 

Töötamine suulise juhendamise järgi. Töötamine tööjuhendi järgi. Tööjaotus rühmas, ühistöö 

kavandamine, hooliv, arvestav ja üksteist abistav käitumine. Ühise töö analüüsimine ja 

hindamine. 

 

3. Rahvakunst 

Õppesisu 

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

kirjad ajaloolistel ja tänapäevastel esemetel. Muuseumite roll rahvakunsti säilitajana. Rahvuslike 

detailide kasutamine tänapäevast tarbeeset kavandades. 

 

4. Materjalid 

Õppesisu 

Tekstiilkiudained. Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused. 



Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õppekava  2012 

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

Õmblusniidid, käsitööniidid ja -lõngad 

5. Tööliigid 

Õppesisu 

Tikkimine. 

 Töövahendid ja sobivad materjalid. Tarbe- ja kaunistuspisted. Üherealised ja kaherealised pisted. 

Mustri kandmine riidele. Töö viimistlemine. 

Õmblemine.  

Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja õmblusmasinaga.. 

Lihtõmblus.  

Kudumine. 

 Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem- ja pahempidine silmus. Kudumi 

lõpetamine. Lihtsa koekirja lugemine.. 

 

Kodundus 

 

1. Toit ja toitumine 

. 

Õppesisu 

Toiduained ja toitained. Tervisliku toitumise põhitõed. Toidupüramiid. 

Toiduainerühmade üldiseloomustus: teravili ja teraviljasaadused, piim ja piimasaadused, aedvili, 

liha ja lihasaadused, kala ja kalasaadused, munad, toidurasvad. Toiduainete säilitamine. 

 

2. Töö organiseerimine ja hügieen 

 

Õppesisu 

Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. Toidu ohutus. Nõude pesemine käsitsi ja masinaga, 

köögi korrashoid. Tööde järjekord toitu valmistades. 

Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv ja arvestav käitumine. Ühise töö analüüsimine ja 

hindamine. 

 

3. Toidu valmistamine 

Õppesisu 

Retsept. Mõõtühikud. Töövahendid köögis. Ohutushoid. 

Toiduainete eeltöötlemine, külm- ja kuumtöötlemine. Võileivad. Kuumtöötlemata magustoidud. 

Külmad ja kuumad joogid. Munade ja makaronitoodete keetmine. Toor- ja segasalatid. Külmad 

kastmed.  

4. Lauakombed 

Õppesisu 

Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused. Lauapesu, -nõud ja -

kaunistused. Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks. 

 

5. Kodu korrashoid 

 

Õppesisu 

Puhastus- ja korrastustööd. Kodutööde planeerimine ja jaotamine. Töövahendid. Rõivaste 

pesemine käsitsi ja masinaga. Hooldusmärgid. Triikimine.  

6. Tarbijakasvatus 
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Õppesisu 

 Teadlik ja säästlik tarbimine. Energia ja vee säästlik tarbimine. Jäätmete sortimine. 

 

Projektõpe 

Õpilane: 

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

2) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides; 

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

4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi; 

5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 

6) väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu 

 

Õpilased saavad valida kahe või enama korraga toimuva valikteema või aineprojekti vahel. 

Valikteemad ja projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse 

valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste 

projektidega ning ülekooliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste üritustega. Projektitööd valitakse, 

pidades silmas kohalikke traditsioone, uudseid ja tavapäraseid töötlemisviise ning teatud teema 

süvitsi käsitlemise huvi. Projektitöö valdkond moodustab iseseisva terviku, mille puhul ei eeldata 

õpilastelt teemaga seonduvaid varasemaid oskusi ega teadmisi 

 

Tehnoloogiaõpetus 

 

Õppesisu 

Tehnoloogia olemus. Tehnoloogia, indiviid ja ühiskond. Materjalide liigid (puit, metall, plastid 

jne) ja nende omadused. Materjalide töötlemise viisid (märkimine, saagimine jne) ja töövahendid 

(tööriistad ja masinad). Idee ja eskiis. Toote disainimine ja valmistamine erinevatest 

materjalidest. Levinumad käsi- ja elektrilised tööriistad. Materjalide ühendamine. Viimistluse 

valik sõltuvalt materjalist ja toote kasutuskeskkonnast. Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded 

töötlemise ajal, ohutud töövõtted. 

 

 
 

Õppetulemused: 
Käsitöö 

 

1. Kavandamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid; 

2) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist; 

3) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale. 

 

2. Töö kulg 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi; 

2) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha; 

3) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust. 

 

3. Rahvakunst 
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Õpitulemused 

Õpilane: 

1) märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel; 

2) kirjeldab muuseumis olevaid rahvuslikke esemeid. 

 

4. Materjalid 

Õpitulemused 

Õpilane:  

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

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

3) seostab käsitöölõnga jämedust ja eseme valmimiseks kuluvat aega. 

 

 

 

5. Tööliigid 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja kaherealisi pisteid; 

2) oskab teha lihtõmblust 

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

5)  koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke; 

6)  koob lihtsa skeemi järgi. 

 

Kodundus 

 

1. Toit ja toitumine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi, 

2) võrdleb pakendiinfo järgi erinevate toiduainete toiteväärtust; 

3) teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning säilitab toiduaineid sobival viisil; 

4) hindab  oma toitumisharjumuste vastavust toitumisõpetuse põhitõdedele ning teeb ettepanekuid 

tervislikumaks toiduvalikuks. 

 

2. Töö organiseerimine ja hügieen 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades; 

2) koostab koos kaaslastega tööplaani, lepib kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma 

töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel; 

3) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ning arvestab teiste arvamust. 

 

 

3. Toidu valmistamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab teisendada mahu- ja massiühikuid; 

2) valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades; 

3) valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades levinumaid toiduaineid ning külm- ja 
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kuumtöötlemistehnikaid. 

 

4. Lauakombed 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) katab toidukorra järgi laua, valides ning paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja -kaunistused; 

2) peab kinni üldtuntud lauakommetest ning hindab laua ja toitude kujundust. 

 

5. Kodu korrashoid 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teeb korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid; 

2) planeerib rõivaste pesemist, kuivatamist ja triikimist hooldusmärkide järgi; 

3) näeb kodutööde jaotamises pereliikmete heade suhete eeldust. 

 

 

6. Tarbijakasvatus 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab väljendite „kõlblik kuni ..." ja „parim enne ..." tähendust; 

2) tunneb jäätmete hoolimatust käitlemisest tulenevaid ohte keskkonnale ning teab enda 

võimalusi, kuidas aidata kaasa jäätmete keskkonnasäästlikule käitlemisele; 

3) käitub keskkonnahoidliku tarbijana; 

4) oskab valida erinevaid kaupu ja oma valikut põhjendada; 

 

Projektõpe 

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 

 

 

Tehnoloogiaõpetus 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust igapäevaelus; 

2) tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning töötlemise viise; 

3) disainib ja valmistab lihtsaid tooteid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid; 

4) tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning töötlemise viise; 

5) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid; 

6) väärtustab ja järgib tööprotsessis väljakujunenud käitumismaneere. 

 

 

Hindamine: 
Õpilast hinnates on oluline nii õpetaja sõnaline hinnang, numbriline hinne kui ka õpilase 

enesehinnang. Õpiülesande täitmisel hinnatakse: 

1) planeerimist ja disaini (originaalsust, iseseisvust, idee või kavandi rakendamise võimalust, 
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materjali ja töövahendite valiku otstarbekust, toote valmistamise viisi, tööjoonise tehnilist 

korrektsust jms); 

2) valikute (idee, töötlusviisi, materjali jms) tegemise ja põhjendamise ning seoste kirjeldamise 

oskust; 

3) valmistamise kulgu (koostööoskust, iseseisvust tööd tehes, materjalide ja töövahendite ning 

kirjalike ja infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust, teoreetilisi teadmisi ja nende 

rakendamise oskust, tööohutuse järgimist jms); 

4) õpilase arengut (edasipüüdlikkust, vaimset ja füüsilist arengut); 

5) töö tulemust (idee teostust, toote viimistlust, esteetilist väärtust, töö õigeaegset valmimist, toote 

kvaliteeti jm), sh üksikute ülesannete sooritamist ja toote esitlemise oskust. 

 

Õpilast hinnates võetakse arvesse kultuurse käitumise reegleid ja õpilase hoiakuid (püüdlikkust, 

suhtumist õppetöösse, abivalmidust teiste õpilaste suhtes, õpperuumide kodukorra täitmist, 

töökust, järjekindlust, tähelepanelikkust jm). Õpilaste teadmisi, tehnilist nutikust ja loovust 

hinnatakse ka probleemülesannete, võistlusmängude, projektitööde jms põhjal. 

 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

 

 

 

 

 

 

 

 


