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Õppeaine: Tööõpetus 

Klass: 3. klass 

Tunde nädalas ja õppeaastas: 1,5 tund nädalas, kokku 52,5 tundi  

Rakendumine: 1.sept. 2013, korrigeeritud 1.sept. 2015 

Koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava, lisa 3; Vastseliina G 

õppekava 

 

 

ÕPETAMISE ÜLDEESMÄRGID: 

 tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;   

 töötab juhendamisel, kasutades sobivaid materjale ning lihtsamaid töövahendeid 

ja töötlemisviise;  

 oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega;  

 leiab ülesandele loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;  

 järgib esmaseid ohutusnõudeid;  

 hoiab puhtust ja korda kodus ja koolis ning täidab isikliku hügieeni nõudeid;  

 teab tervisliku toitumise vajalikkust;  

 hindab ja tunnustab enda ja teiste tööd ning tunneb rõõmu oma tööst;  

 õpib vaatlema, tundma ja hindama esemelist keskkonda;  

 hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.  

ÕPPEAINE KIRJELDUS 

 

Tööõpetuse vahendusel õpitakse lihtsate praktiliste ülesannete ja tööde tegemisel esemeid 

kavandama ja valmistama, kasutades selleks mitmesuguseid materjale ja töötlemise viise. 

Omandatakse esmased töövahendite käsitsemise oskused. Rõõmu ja rahuldust pakkuvas 

õppetegevuses tunnustakse õpilaste omapäraseid ideid ja innustatakse õpilasi leidlikke 

lahendusi otsima. Rõhuasetus on õpilaste loovusel ja omaalgatusel. Õppeaines lõimitakse 

tundides tehtavat igapäevaeluga. Õpitakse ümbritsevat keskkonda vaatlema ja mõtlema 

tehnoloogilise maailma täiustamisele lähtuvalt õpilase vaatevinklist. Koolitundides 

arutatakse (sh ajurünnaku vormis) ja leitakse lahendused praktilistele ülesannetele ning 

õpitakse neid teostama. Oluline on ka õpilastepoolne tagasiside tehtule. 

 

ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 

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. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus – Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu 

põhjuste teadvustamine ja edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna 
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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. Teavet kogudes 

areneb õpilase funktsionaalne kirjaoskus ning täieneb tema tehnoloogiasõnavara. Oma tööd 

esitledes ja valikuid põhjendades saadakse esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus. 

Tööülesannete ning projektide tarvis materjali ja teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa 

võõrkeelte omandamisele. 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – 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. Töötamine erinevate 

looduslike ja tehismaterjalidega eeldab tutvumist nende materjalide omadustega. 

Tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses puutub õpilane otseselt kokku mitmete 

keemiliste ja füüsikaliste protsessidega. 

Kultuuri- ja väärtuspädevus 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. 

Enesemääratluspädevus – praktilistes ülesannetes kinnistub terviseteadlik käitumine, 

ergonoomika põhimõtete arvestamine ning tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi 

väärtustamine. 

 

LÄBIVATE TEEMADE KÄSITLUS 

 

Tööõpetus 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. 
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„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 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. 

 

ÕPPESISU JA ÕPITULEMUSED 

Õppesisu Õpitulemused 

Materjalid 

1. Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, 

kartong, papp, tekstiil, nahk plast, 

vahtmaterjal, puit, traat , jne). Materjalide 

saamislugu, omadused, otstarve ja 

kasutamine. Ideede leidminematerjalide 

korduskasutamiseks. 

2. Katsetused erinevate materjalidega, 

nende omaduste võrdlemine. 

1) eristab erinevaid looduslikke ning 

tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, 

vahtplast, puit, traat, jne); 

 

 

 

 

2) võrdleb materjalide üldisi omadusi; 

Kavandamine 

1. Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende 

disain minevikus ja tänapäeval. 

2. Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali 

ning info kasutamine. Ideede visandamine 

paberil. Idee esitlemine.Lihtsate esemete ja 

Keskkonna kavandamine. 

1) kirjeldab, esitleb ning annab 

hinnangu oma ideedele; 

 

2) kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid; 

Töötamine 

1. Töötamine suulise juhendamise järgi. 

2. Saab aru ja töötab kirjaliku tööjuhendi 

järgi. 

3. Töökoha korras hoidmine, selle mõju 

töö tulemusele ja ohutusele. 

4. Rühmatöös ideede genereerimine ja 

ülesande täitmine, üksteise arvamuste 

arvestamine ja kaaslase abistamine. 

1) töötab õpetaja suulise juhenditmise järgi; 

2) kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit 

3) julgeb oma idee teostamiseks ise 

võimalusi valida ja mõelda; 

4) toob näiteid õpetusega seotud 

igapäevaelust; 

4) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha 

Korrashoiu üle; 

5) tutvustab ja annab hinnangu oma tööle. 

6) arvestab ühiselt töötades kaaslasi 
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Tööviisid 

1. Materjalide lihtsamad töötlemise viisid 

(mõõtmine, märkimine, rebimine, 

voltimine, lõikamine, vestmine, 

heegeldamine, detailide ühendamine, 

õmblemine, liimimine, punumine, 

kaunistamine, värvimine, viimistlemine). 

2. Sagedasemad töövahendid (käärid, nuga, 

nõel, heegelnõel, naaskel, jne), nende õige, 

otstarbekas ja ohutu kasutamine, 

töövahendite hooldamine. 

3. Jõukohaste esemete valmistamine. 

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) modelleerib ja meisterdab erinevatest 

materjalidest esemeid; 

6) valmistab tekstiilmaterja list väiksemaid 

esemeid. 

Kodundus 

1. Arutelu hubase kodu kui perele olulise 

väärtuse üle. Ruumide korrastamine ja 

kaunistamine. 

2. Rõivaste ning jalatsite korrashoid. Isiklik 

hügieen. 

1) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses 

ningpeab vajalikuks sortida jäätmeid 

2) selgitab isikliku hügieeni vajalikkust 

ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste 

eest. 

 

ÕPIKESKKOND 

 

Õppetöö toimub klassiruumis, vajadusel ka kodunduse klassis. Õpperuumid -ja tarbed, sh 

töövahendid, vastavad tervisekaitse, tööohutuse ja ergonoomia nõuetele. Igale õpilasele on 

tagatud töökoht . Lapsevanem tagab praktiliseks õppetööks vastavad individuaalsed 

töövahendid ning praktiliseks tööks vajaliku materjali. 

 

HINDAMINE 

Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut 

anda. Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu ja saavutatud 

õpitulemusi. Lisaks võetakse hindamisel arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri 

ja abivalmidust teiste õpilaste vastu.  

 


