
 

Tehnoloogiaõpetuse ainekava 

5. klass 
70 tundi aastas 

Tehnoloogiapädevus tähendab suutlikkust tehnoloogiamaailmas toime tulla ning mõista, 
kasutada ja hinnata tehnoloogiat; rakendada ja arendada tehnoloogiat loovalt ning 
innovaatiliselt; mõista tehnoloogia nüüdisaegseid arengusuundumusi ning tehnoloogia ja 
loodusteaduste seoseid; analüüsida tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte, 
lahendada probleeme, lõimides mõttetööd käelise tegevusega. 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Tehnoloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) väärtustab kultuuripärimust ja toimetulekut mitmekultuurilises maailmas (V);  
2) omandab globaalse vaate, analüüsimis- ja sünteesioskuse ning tervikliku maailmapildi 
(So); 
3) omandab tehnoloogilise kirjaoskuse, sh arendab tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi ning 
tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest (Õ);  
4) oskab seostada inimest ja teda ümbritsevat ning analüüsida tehnoloogia mõjusid 
keskkonnale (So); 
5) lahendab loovalt ülesandeid, valdab ideede kujustamise oskust ja leidlikkust toodete 
loomisel (Õ); 
6) arvestab eetilisi, esteetilisi ja jätkusuutlikke tõekspidamisi (M, So, V); 
7) valdab otsingujulgust, ettevõtlikkust, sõbralikkust ja koostööoskust ning töötahet (Ev, M, 
Em); 
8) omandab teadmisi ja oskusi, käsitsedes erinevaid materjale, töövahendeid ja töötlemisviise 
(Õ); 
9) suudab loovalt rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel (Õ);  
10) järgib tööprotsessis ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning kõlbelisi käitumisnorme;  
11) lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest (Em, Õ, V); 
12) tunnetab oma võimeid ja oskab teha otsuseid edasisel kutsevaliku (V, SO, En, Ev) 

Õppeaine ajaline maht: 

Tehnoloogiaainete nädalatundide jaotumine kooliastmeti. 
II kooliaste 
Tehnoloogiaõpetus – 5 nädalatundi 
II kooliastmest jagunevad õpilased oma soovide ja huvide põhjal õpperühmadesse, valides 
õppeaineks kas käsitöö ja tehnoloogiaõpetuse. See võimaldab õpilasel süvendatult tegelda 
teda huvitava õppeainega. Õpperühmadeks jagunemine ei ole soopõhine. 
Tehnoloogiaõpetus asendub kodundusega ning käsitöö ja kodundus tehnoloogiaõpetusega.  
Nii käsitöö kui ka tehnoloogiaõpetuse ainekava sisaldavad igal aastal ühe õppeveerandi 
pikkust ning ühel ajal toimuvat projektitöö osa, mille puhul saavad õpilased kahe õpperühma 



vahel valida vastavalt huvidele, olenemata sellest, kas nad õpivad tehnoloogiaõpetust. 
Tehnoloogiaõpetuses jaguneb õppetöö neljaks osaks: tehnoloogia igapäevaelus; disain ja 
joonestamine; materjalide töötlemine; projektitöö. Esimesed kolm osa hõlmavad õppest ca 75 
%, ja projektitöö 25%. Õppeaine osade järjestuse õppeaastas kavandab õpetaja koostöös 
käsitöö ja kodunduse õpetajaga. Õpet korraldades vahetatakse õpperühmad. 
Tehnoloogiaõpetuse rõhk on teadvustada nüüdisaegse tehnoloogia mõtteviise, ideaale ja 
väärtusi. 
 
 

Õppeaine kirjeldus  

II kooliastmes koosneb tehnoloogiaõpetuse sisu viiest läbivast õppeosast ühe kooliastme 
piires: tehnoloogiaõpetus (tehnoloogia igapäevaelus, disain ja joonestamine, materjalid ja 
nende töötlemine); kodundus (korraldatakse õpperühmade vahetusena); projektitööd. 
Õppesisu on esitatud kooliastmeti. Õppeosad sisaldavad üldaluseid ja vajalikku alusteavet, 
mida on tarvis omandada vajaliku ülesannete lahendamiseks või toodete valmistamiseks. 
Õppetundides lõimib aineõpetaja õppesisu praktilise tegevusega (puidutöö, metallitöö, 
elektroonika jms). Õppesisu ja/või järjestust võib kooliastmeti muuta või õpitut järgmises 
kooliastmes sügavamalt käsitleda. Õppeaine osade järjestuse õppeaastas planeerib ja 
korraldab aineõpetaja koostöös käsitöö ja kodunduse õpetajaga. Õppeaine mitmekülgsuse 
huvides vahetatakse käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpperühmi.  

Õppeaine vahendusel omandavad õpilased mitmekülgse ettevalmistuse, mis loob võimaluse 
analüüsida, kohandada ning arendada praktilist ja mõttetegevust kvalitatiivselt uuel tasandil 
ning aidata õpilasi edasisel kutsevalikul. Õppes pööratakse olulist rõhku õpilaste mõtestatud 
loovale uuendustegevusele, kus õpilane saab koos avastamisrõõmuga kogeda valitud toote 
loomist. Õpilased teevad huvitavaid ja fantaasiaküllaseid rakenduslikku laadi loomingulisi 
ülesandeid, sh ülesande või toote planeerimist, disaini ja valmistamist ning töö 
enesehindamist ja esitlemist. Tuuakse esile seosed ja rakenduslikud väljundid õppeainete ning 
eluvaldkondade vahel, nii tekib õpilasel terviklik mõistmine ülesandest või tootest. Oluline 
on, et õpilane mõistaks tehnoloogia toimimist ning saaks ise osaleda õpilasepärase 
tehnoloogia loomises. Eelnimetatu toimub õpilaste ealisest arengutasemest lähtuvalt ja neile 
arusaadavalt. Seejuures arvestatakse õpilaste erinevaid võimeid ja huve ning toetatakse nende 
omaalgatust ja õpimotivatsiooni. Õppeaines rõhutatakse leiutajameelse tegevuse olulisust ning 
kujundatakse noorte tööalaseid käitumis- ja väärtushoiakuid. Taotluseks on 
keskkonnasäästlikkuse ja kohalike traditsioonide väärtustamine ning eetiliste tõekspidamiste 
omandamist. 

õpitulemused kooliastmeti: 

Kõikidele klassidele on välja valitud teemad ja praktilised tööd järgmiste alaliikide kaupa: 

1. Üldtehnilised teadmised.  
2. Tehniline kirjaoskus.  
3. Materjaliõpetus.  
4. Materjalide töötlemise tehnoloogia.  
5. Igapäevaelus vajalikud teadmised ja oskused.  



6. Tööesemed. Tööesemete puhul ei anna pelgalt nimetus vajaminevat teavet. Seetõttu on 
mõnel juhul lisatud ka viide puidu- ja metallitööde õpiku leheküljele, kus on ära 
toodud selle eseme tööjoonis ja -juhend.  

Õpitulemused ja õpisisu klassiti: 

Lisaks neile teemaplokkidele on iga teema ja tööoperatsiooni puhul hädavajalik käsitleda 
sellega seonduvaid tööohutuse ja tervisekaitse nõudeid. Peale selle on iga klassi esimeses 
tunnis õpilastele tarvis tutvustada või meelde tuletada õppetöökoja sisekorda ja vajadust 
kasutada tööriietust. Ruumi kokkuhoiu mõttes ei ole järgnevas töökavas sellele igal üksikul 
juhul viidatud.  

5. klass 
 

1. Tehnika ja tehnoloogia mõisted. Tehnika tähtsus inimkonna arenguloos. 
2. Ruumiliste esemete tasapinnal kujutamise võimalused. 
3. Looduslikud ja tehismaterjalid. Tarbeesemete, masinate ja ehitiste juures kasutatavad 
materjalid. 
4. Noad ja vestmine 
5. Kruviliide 
6. Koostemäng („Puidutööd”). 

Suhtluspädevus (sh võõrkeeltepädevus). 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.  

Projektitööd: 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid; 
2) teeb ülesandeid täites aktiivselt koostööd kaasõpilastega; 
3) suhtleb töö asjus vajaduse korral kooliväliste institutsioonidega (nt meili teel jne), et saada 
vajalikku infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada; 
4) valmistab üksi või koostöös teistega ülesandele või projektile lahenduse; 
5) väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud tagasisidet; 
6) mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas kehtivate 
seaduste ja normidega 

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega:  

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. 
Suhtluspädevus (sh võõrkeeltepädevus). 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.  
Matemaatikapädevus. 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.  
Loodusteaduslik pädevus. Töötamine erinevate looduslike ja tehismaterjalidega eeldab 
tutvumist nende materjalide omadustega. Tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses 
puutub õpilane otseselt kokku mitmete keemiliste ja füüsikaliste protsessidega.  
Sotsiaalne pädevus. Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste teadvustamine 
ja edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna 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. 
Kunstipädevus. 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. 
Tervise ja kehakultuuri pädevus. Praktilistes ülesannetes kinnistub terviseteadlik käitumine, 
ergonoomika põhimõtete arvestamine ning tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi 
väärtustamine.  

Hindamise alused  

Tehnoloogiavaldkonna  õppeainetes  on  hindamise  eesmärk  toetada  õpilaste  arengut,  
innustada  õpilasi sihikindlalt õppima, suunata nende enesehinnangu kujunemist, süvendada ja 
tekitada elukestvat käsitöö- ja tehnoloogiahuvi, suunata ja toetada õpilasi haridustee valikul. 
Hindamine toetab õpilaste tehnoloogiapädevuse kujunemist, tehnoloogilise kirjaoskuse 
arengut ja annab tagasisidet õpilaste individuaalse arengu kohta, olles lähtekohaks järgneva 
õppe kavandamisel. 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. 9. klassis võib õpilaste teadmiste ja 
oskuste kokkuvõtvaks hindamiseks teha lõputöö.  

Tehnoloogiaõpetuses  hinnatakse  õpilaste  töökultuuri,  tehnoloogilist  kirjaoskust  ja  eseme  
kavandamist  ning valmistamist:  

1) suhtumist õppetöösse, töökust, püüdlikkust, järjekindlust, tähelepanelikkust;  

2) koostööoskust, abivalmidust, iseseisvust töö tegemisel;  

3) õpperuumide kodukorra täitmist;  

4) kavandamist  (originaalsust,  iseseisvust,  idee  või  kavandi  rakendamise  võimalikkust),  
materjali  ja töövahendite valiku otstarbekust, eseme valmistamise viisi, tööjoonise tehnilist 
korrektsust jm;  



5) valikute (ideede, töötlusviiside, materjalide jm) tegemise, analüüsimise ja põhjendamise 
ning seoste kirjeldamise oskust;  

6) valmistamise  kulgu  (materjalide  ja  töövahendite  ning  kirjalike  ja  infotehnoloogiliste  
vahendite kasutamise  oskust,  teoreetilisi  teadmisi  ja  nende  rakendamise  oskust,  
tööohutuse  nõuete  järgimist jm);  

7) tulemust (idee teostust, eseme viimistlust, esteetilist väärtust, ülesande õigeaegset 
lõpetamist, eseme kvaliteeti jm), sh üksikülesannete sooritamist ja eseme esitlemise oskust.  

8) kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 
õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.  

 Füüsiline õppekeskkond Kool korraldab tehnoloogiaainete õppest valdava osa ruumides, 
kus:  

1) aineõpetuseks vajalik sisustus vastab kooli valitud praktilistele töödele, on tänapäevane 
ning võimaldab ohutult ja nüüdisaegselt õppetööd korraldada;  

2) statsionaarseid  masinaid  ja  õppekohti  (nt  puurpink) on  vähemalt  üks  õpperühma  
kohta  ja  elektrilisi käsitööriistu kaks komplekti õpperühma kohta;  

3) on töötav ventilatsioonisüsteem, tehnoloogiaõpetuses puidulaastude ja tolmu 
äratõmbesüsteem, ruumid ja  õppetarbed,  sealhulgas  tööriistad  ja  käsitöövahendid,  mis  
vastavad  tervisekaitse,  tööohutuse  ja ergonoomika nõuetele;  

4) on ruumid riietumiseks ja kätepesuks, õpetajatööks, materjalide ja praktiliste tööde 
hoidmiseks;  

5) on individuaalsed kaitsevahendid igale õpilasele ja õpetajale. Kool võimaldab 
tehnoloogiavaldkonna õppeainete õpetamiseks vajalikud materjalid ja esmased töövahendid 
ning masinad, mille loetelu täpsustatakse kooli õppekavas 

Läbivad teemad:  

Tehnoloogia ainevaldkond seostub kõigi läbivate teemadega.  
„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ (Eõ). 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“ (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.  
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ (Ke). 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“ (Ki). 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“ (Tk). 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“ (Ti). 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“ (To). 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.  

Soovitav õppevara: 
Metallitööd. Tööõpetus V–IX  klassile. 

Endel Rihvk, Mart Soobik 
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