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Käsitöö ainekava   II kooliaste                4.klass 

 
1. Õpetamise 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.  

 

2.Õppetegevus ja läbivad teemad : 

2.1 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;  
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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;  

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.  
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2.2 Läbivad teemad 

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. 
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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.  

 

3.Õppesisu ja üldpädevused: 

II kooliastmes on rõhk eelkõige põhiliste töövõtete ja tehnoloogiate omandamisel ning 

juhendi järgi töötamise või abimaterjalide kasutamise oskuse arendamisel. Igal aastal 

tehakse praktilisi töid, mis võimaldavad õpitud tehnoloogilisi võtteid loovalt rakendada. 

Ühiste arutluste käigus õpitakse tööprotsessi analüüsima, erinevaid tehnilisi ja loomingulisi 

lahendusi nägema ja hindama ning oma tööle hinnangut andma.  

 

Ainetunde nädalas 1, aastas 35 tundi 

Kodundus 8 tundi: 

Tööorganiseerimine ja hügieen (2 tundi) 

Isikliku hügieeni nõuded köögis töötamisel. Ohutus. Nõude pesemine käsitsi ja masinaga, 

köögi korrashoid. Jäätmete sorteerimine. 

Toidu valmistamine (2 tundi) 

Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv ja arvestav käitumine. 

Retsept. Mõõtühikud. Võileivad. 

Lauakombed (2 tundi) 

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

nõud ja – kaunistused. Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks. 

Toiduainete külmtöötlemine (2 tundi) 

Töövahendid köögis. Ohutus. Toiduainete eeltöötlemine ja külmtöötlemine.  Toiduainete 

lühiajaline säilitamine.  

Käsitöö (17 tundi): 

Ohutustehnika (1 tund) 

 



Käsitöö 4.klass 5 

Ohutusnõuded käsitööklassis töötamisel, vajalike õppevahendite tutvustus, tööplaneerimine 

Tikkimine (8 tundi) 

Töövahendid ja sobivad materjalid, 

Üherealised pisted 

Idee ja kavandi tähtsus eseme valmistamisel – kavandamine 

Mustri kandmine kangale, töö teostamine, töö viimistlemine 

Heegeldamine (8 tundi) 

Töövahendid ja sobivad materjalid, 

Ahelsilmuste ja  kinnissilmuste heegeldamine,  

Kavandamine värvusõpetuse printsiipe silmas pidades 

Kavandi järgi eseme heegeldamine, lõngaotste peitmine, töö viimistlemine 

Materjaliõpetus (1 tund) 

Tekstiilkiud, looduslikud materjalid – vill, selle saamine ja omadused 

Projektiõpe (8 tundi) 

Kuivviltimine 

 

4. Õpitulemused: 

4.klassi õpilane : 

1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid;  

2) leiab loovülesannetes erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, 

3) esitleb tulemusi ning põhjendab valikuid;  

4) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. 

Kasutab kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid;  

5) tunneb õpitud Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid.  

6) analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid 

ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist.  

7) Mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem 

lahendus;  

8) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid,  

9) teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja 

tehnoloogia arengut;  
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10) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat 

laias teemade ringis. 

 

5. Hindamine: 

 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest ning 

kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, lähtudes püstitatud õppeülesandest ning 

kehtiva õppekava sisust ja eesmärkidest. 

Õpilasi hinnates on olulised nii õpetaja sõnaline hinnang, numbriline hinne kui ka õpilaste 

enesehinnang. 

Tehnoloogiavaldkonna õppeainetes hinnatakse lisaks õpilaste edukat osalemist 

aineolümpiaadidel, - konkurssidel, -üritustel ja võistlustel. 


