
Tööõpetuse ainekava               1. kooliaste                             
  

1. Õpetamise eesmärgid 

Tööõpetusega 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;  
 hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.  

 

2. Õppetegevus ja läbivad teemad 

Tööõpetuses arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis-, konstrueerimis- ja 
mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema, tegema õigeid valikuid 
toitumisel ning kultuurselt käituma. Tööülesannete valikul lähtutakse eesmärgist arendada 
eelkõige laste vaimseid ja füüsilisi võimeid, mitte soovist mingeid oskusi selgeks õpetada. 
Õpilased õpivad tundma erinevaid enim kasutatavaid materjale, võrdlevad nende omadusi ja 
töötlemisviise. Oluline on õigete võtete kasutamine lihtsamate tööriistade käsitsemisel. Õpilane 
õpib üksi ja koos teistega töötama, üksteist abistama, teiste arvamustega arvestama. Õpitakse 
oma tööd esteetilisest ja praktilisest küljest hindama, oma arvamusi põhjendama. Õpetamisel 
tuleb rõhutada mõtestatud ja analüüsivat tegevust; olulisel kohal on õppeaine integreerimine, 
teoreetilistes õppeainetes omandatud teadmiste praktiline rakendamine ja seostamine teiste 
eluvaldkondadega. Õpetaja kavandab tööülesanded selliselt, et õpilastel oleks võimalik loovalt 
tegutseda ning rakendada oma fantaasiat, teha ise otsuseid ja leiutada.  

Tööõpetus seostub kõigi läbivate teemadega.  

 
EÕ - Oma ideede rakendamiseks tehnoloogiliste võimaluste valimine, töö kavandamine ning 
üksi ja üheskoos töötamine aitavad arendada ning analüüsida oma töövõimeid. 
KK - 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.  
KE - Algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt seotud tehnoloogiaainete sisuga. Oma 
ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks valdkonna õppeainete põhilisi eesmärke.  
KI - Tutvumine esemelise kultuuriga võimaldab näha kultuuride erinevust maailma eri paigus. 



Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke elemente esemete disainimisel.  
TK - Interneti kasutamine võimaldab kursis olla tehnoloogia uuendustega ning tutvuda 
disainerite ja käsitöötegijate loominguga terves maailmas.  
TI - Arutletakse arvuti kasutamise võimaluste üle oma tööde kavandamisel ja esitlemisel. 
TO - Erinevate tööliikide puhul on vaja tutvuda tööohutusega ning arvestada ohutusnõudeid.  
VK - Tehnoloogiaainetes kujuneb väärtustav suhtumine töösse ning töö tegijasse. Rühmas 
töötamine annab väärtuslikke kogemusi üksteisega arvestamisel. 

 

3. Õppesisu ja üldpädevused 

Ainekava õppesisus on ära toodud teemade valdkonnad, mida tundides käsitleda. Nendeks on: 
kavandamine, materjalid, töötamine, tööviisid.  Varasemas ainekavas erinevatel tehnikatel 
ning materjalidel põhinevad teemablokid on asendunud teadmiste- ja oskustepõhise 
ainejaotusega. Iga teemabloki kohta on välja toodud eraldi õpitulemused. Kuidas õpitulemusteni 
jõuda, seda otsustab õpetaja ise, valides pakutud teemablokkidest nõutud õpitulemust saavutada 
aitava õppesisu ja metoodika.  

 Kavandamine  

- õpib vaatlema, tundma ja hindama ümbritsevat esemelist keskkonda;  
- mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada; 
- hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.  

 Materjalid  

- õpib vaatlema, tundma ja hindama ümbritsevat keskkonda; 
- tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise.  

 Töötamine 

- tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest; 
- tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise; 
- mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada; 
- töötab ohutult ja koos teistega.  

 . Tööviisid 

- tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest; 
- tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise; 
- mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada.  

 



Üldpädevused: 

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 paljust. 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.  

 

 

4.Õpitulemused. 

1. KLASSI ÕPILANE: 

1) tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest; 
2) teab materjalide säästlikust kasutamisest; 
3) oskab mõõta, lõigata, voltida, rebida; 
4) oskab paberipinnal orienteeruda, paberipinda õigesti planeerida 
5) valib erinevaid töövahendeid; 
6) teab töövahendite ohutut kasutamist; 
7) kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades; 
8) meisterdab erinevatest materjalidest esemeid; 
9) oskab hinnata head ja huvitavat oma kaaslaste ja iseenda töödes. 

 



 

 

2.KLASSI ÕPILANE: 

1) tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest; 
2) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit; 
3) julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda; 
4) toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust; 
5) töötab ohutult ja arvestab töötades teistega; 
6) märkab säästva kasutamise võimalusi; 
7) hoiab koras oma õppevahendid ja töökoha; 
8) tutvustab oma tööd. 

 

3.KLASSI ÕPILANE: 

       1) töötab õpetaja juhendamisel, kasutades sobivaid materjale ja lihtsamaid töötlemisviise; 
       2) hoiab korda ja puhtust ning järgib esmaseid ohutusnõudeid; 
       3) oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega; 
       4) leiab töö tegemiseks loovaid lahendusi; 
       5) hindab ja tunnustab enda ja teiste tööd ning tunneb rõõmu oma tööst; 
       6) märkab säästva kasutamise võimalusi; 
       7) arutleb meedia ja reklaami mõju üle igapäevaelus; 
       8) osaleb meeleldi õppekäikudel, muuseumides jm. 
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