
 

 

 Uus põlvkond - teadlik tulevik                                  1  

 

EELKOOLIEALISTE LASTE TEHNIKA ABC 

 

SISSEJUHATUS 

Eelkooli laste tehnikasuuna huviringid arendavad loovust, käelist osavust ning ümbritseva 

maailma mõistmist. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ning korraldamisel lõimitakse 

järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine ja 

käelised tegevused. Õppetöö on mänguline ja eakohane: õppemäng, õuesõpe, õppekäik ja 

huvikooli ühistes tegevustes osalemine. 

Õppetöö planeerimisel arvestatakse võimaluste piires iga lapse võimete ning isikupäraga. 

Püütakse suunata laste andeid ja võimeid, soodustatakse ja toetatakse nende edaspidist 

huvitegevust. Rõhuasetus on laste loovuse arendamisele, aga samas ka õppimisoskuste 

kujundamisele. 

Õpikeskkonna oluliseks osaks on positiivne mikrokliima, laste omavaheliste sõprussuhete 

toetamine ning iga lapse julgustamine ja tunnustamine. 

Õppekava läbimine loob lapsele vajalikud eeldused ja algteadmised õppe jätkamiseks vanema 

astme tehnikasuuna huviringides. Õppekava läbinud lapsele väljastatakse tõend teema 

valdkondade läbimise kohta. 

 

ÜLDOSA 

Õppekava kuulub tehnikavaldkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 

huvide ja vajaduste analüüsist ning tuleviku vajadustest lähtuvalt. 

 

Sihtrühm eelkool 

Õppeaja kestus 2 õppeaastat 

Maht tundides 
420 ak - 210 ak õppeaastas/140 ak tunniplaani alusel ja 70 ak 

tegevused (väljasõidud, ühised tegemised, laagrid). 

Õppekeel eesti / keelekümblus õpe 

Vastuvõtu tingimused 

− eesti  keelt ja/või teise kodukeelega õpilased 

(keelekümblus); 

− lapsed alates 5 eluaastast; 

− huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale sisenemiseks 

vajalikud eeldused 

− tahab ja julgeb suhelda; 

− julgeb abi küsida, teeb vahet hea ja halva käitumise 

vahel;  

− püüab järgida kokkulepitud reegleid. 

Õppevormid ja meetodid 
− õppetund - vestlus, arutelu, kuulamine, vastamine, käeline 

tegevus. 
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− õuesõpe, õppekäigud, muuseumide külastused jms. 

− hariduskeskuse ühistegevused - ekskursioonid, matkad 

vms. 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded  

1.1 toetada lapse loomupärast huvi ja uudishimu, avastamissoovi, silmaringi avardamist ja 

mitmekülgse maailmapildi arendamist ühistegevuste, vahetu kogemise ja praktiliste 

tegevuste kaudu; 

1.2 toetada empaatiavõime arengut, seoste tajumist ja mõistmist nii eluslooduse erinevatel 

tasanditel kui ka inimese ning keskkonna vastastikusel mõjutamisel;  

1.3 loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, et aidata kujuneda isiksusel, kes 

tunneb rõõmu loovast koostegemistest ja eneseväljendusest; 

1.4 toetada lapse säästvat suhtumist ümbritsevasse keskkonda läbi õuesõppe ja käeliste 

tegevuste. 

1.5 toetada käelist arengut ja ümbritseva maailma mõistmist.  

Püstitatud ülesanded: 

1.6 Loovuse arendamine läbi praktiliste tegevuste; 

1.7 Silmaringi avardamine – ühistegevused, vahetu kogemine; 

1.8 Loomevõimete avastamine – erinevad käelised tegevused, praktilised tegevused; 

1.9 Lihtsamate töövahendite ja uurimisvahendite loov kasutamine –  praktilised tegevused,  

1.10 Ümbritsevat maailma mõistmine - hea ja halb nii muinasloos kui päris elus ja otsustab 

valida hea kasuks. 

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused 

Õpieesmärk on lapse huvi suurendamine teda ümbritseva keskkonna ja käeliste tegevuste vastu. 

Oskust luua seoseid kuuldu ja ma meisterduste suhtes, julgus püstitada küsimusi, vestelda, arutleda 

ja avaldada arvamust. 

Oodatavad lapse õpitulemused: 

2.1 tunneb rõõmu loovast koostegemistest ja eneseväljendusest: 

2.2 väljendab praktilistes tegevustes meeleolusid, mõtteid ja fantaasiaid; 

2.3 peab kinni kokkulepitud reeglitest (viisakus- ,ja mängureeglid, ohutustehnika); 

2.4 eristab materjale, oskab valida õiged töövõtted ja töövahendid vastavalt töö iseloomule, 

2.5 väljendab teadmisi ja mõtteid suhtlemises ning praktilistes tegevustes; 

2.6 väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 

2.7 mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult. 

 

3. Õppekorraldus ja tundide jaotus 

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning laste ja noorte 

vabatahtlikkuse alusel. Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud 

koolivaheaegadel ega riiklikel pühadel.Õppekava maht on 420 ak tundi, mis jaotatakse kahe 
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õppeaasta vahel võrdsetes osades. Ühel õppeaastal toimub 210 ak tunni ulatuses õppetööd. 140 

ak tunniplaani alusel ja 70 ak õpperetked, ühisüritused, väljasõidud. Õppegrupi suurus on 8-12 

õpilast. 

 

4. Õppekava seos riikliku alushariduse õppekavaga  

Õppetegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, 

kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning 

mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. 

4.1 Mina ja keskkond (sotsiaalne keskkond) - mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, 

kool, ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed 

mujal maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid, tervise 

väärtustamine, tervislik toitumine, looduskeskkond ja tehiskeskkond. 

4.2 Keel ja kõne - keelekasutus, hääldamine, sõnavara, grammatika, kuulamine, jutustamine, 

suhtlemine, lugemine, kirjutamine, lastekirjandus. 

4.3 Matemaatika - hulgad, loendamine, arvud, arvutamine, suurused ja mõõtmine, 

geomeetrilised kujundid. 

4.4 Eesti keel kui teine keel - kuulamine, kõnelemine, eesti kultuuri tutvustamine. 

4.5 Kunst - kujutamine ja väljendamine: mõtete edasiandmine nähtaval kujul, kujundamine: 

objektile esteetilise lisaväärtuse andmine, tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, 

maalimine, meisterdamine, kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist 

4.6 Liikumine - põhiliikumised, liikumismängud, õppekäigud. 

4.7 Loodusained. Teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, 

õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse 

ja värvide omadusi. 

4.8 Tehnoloogia- ja kunstivaldkonna õppeainete lõiming - arendatakse käelist tegevust ning 

loovat mõtlemist, oskust innovaatilisi ideid kavandada ja praktikas ellu viia.  

 

5. Hindamine ja tagasisestamine  

Tunnitöö - õppetöö käigus juhendaja analüüsib lapse teadmisi, oskusi ning annab jooksvat 

tagasisidet tulemustest tunnustavalt ja julgustades. Korraldatakse avatud huviringi päevi 

vanematele, kus on võimalus vaadata õppetöö läbiviimist ja lapse tegemisi. 

Praktilised tööd - tehtud tööd saab laps koju kaasa, mille põhjal hindab lapsevanem lapse arengut 

ja edasijõudmist kodus ise. 

Ühistööd - koostatakse näituseid ja väljapanekuid. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse lapsele tunnistus teemavaldkondade läbimise kohta. Õppekava 

läbinud lapsele väljastatakse õppekava läbimise kohta tõend, mis näitab tema ettevalmistust 

vanema astme loodussuuna huviringides jätkamiseks. 
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6. Tehniline baas ja õppevahendid 

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud lastesõbralik ja ohutu 

õpikeskkond: õppetöö ala, mängunurk, liikumisruum. Õppetöö rikastamiseks on klassiruumis 

projektor ja internetiühendus õppefilmide, -multifilmide, -mängude ja -piltide näitamiseks. 

 

Huvikool võimaldab õppe sidumist igapäevaeluga, see tähendab õpet ja õppekäike väljaspool 

klassiruumi. Tabelis on välja toodud vajalikud vahendid läbi kahe õppeaasta. 
 

I -II õppeaasta 

Õppetöö Õppetund, õuesõpe, õppemängud, vestlus, arutelu 

Klassiruum 8-10 töökoha liikumisruumiga 

Õpperuumid Saal, metallitöö klass, õppeköök. 

Õppevahendid Eestikeelne lastekirjandus, teatmeteosed, ajakirjad, näitmaterjal 

(sõnakaardid jne),  töölehed, õppefilmid ja arendavad mängud,  erinevad 

kogud, kalender, siltide komplekt, seinakell, Eesti maakaart, Eesti 

rahvussümbolite näidised. magnettahvel (millele saab ka kirjutada 

kirjutustarvetega ning kinnitada asju magnetiga) 

Õppetehnika Arvuti, projektor, ekraan, binokulaar, aktiivõppe kuubikud, interaktiivne 

põrandapusle, valguslauad. 

Kuluvahendid Kirjutamis- ja joonistamisvahendid, kleepimis- ja voolimisvahendid. 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Õppekava on välja töötatud Pernova Hariduskeskuse poolt ja on praktilise suunitlusega, arutelusi 

ja vestluseid läbitakse vastavalt laste teadmistele ja vajadustele. Õppekava läbimisel on loodud 

lapsele eeldused vanema vanuseastme loodussuuna ringidesse astumiseks. Õpisisu teemad on 

seotud hariduskeskuse ühistegevustega - näitused, ühistegevused õpilastele, õpperetked, laagrid 

jms.  Õppekava koosneb 11 õppesisu teemast. 

 

Õppesisu teemad  

I-II õppeaastat Muinasjutulised meisterdajad/ Päikeselapsed (keelekümblus) 

Teemad  Alateemad 

1. Keel ja kõne 
Kuulamine, arutlemine, vestlemine, küsimuste esitamine, selgitamine, 

tähtede õppimine, kirjutamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− kuulab ja küsib küsimusi läbitud teemade kohta; 

− kommenteerib enda ja kaaslase tegevust (räägib, mida 

tehti 2–3 lauset); 

− nimetab ja kirjutab enamikku tähti; 
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− kordab järele ja hääldab ise õigesti enamus emakeele 

häälikuid ja tuttava tähendusega sõnu; 

− suhtleb meelsasti ja aktiivselt eakaaslastega 

koostegevuses. 

2. Erinevad materjalid ja 

töövahendid 
 

Looduslikud ja tehismaterjalid, lihtsamad töövahendid ja töövõtted, 

tööohutus. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab ja nimetab lihtsamaid tööriistu ning selgitab oma 

sõnadega kuidas need on inimesele vajalikud ja seostab 

elukutsetega; 

− tunneb ja oskab nimetada erinevaid meisterdamiseks sobivaid 

materjale ning vahendeid, kasutades neid eesmärgipäraselt; 

− teab ja selgitab oma sõnadega, kuidas õpitud tööriistadega 

ohutult töötada. 

3. Joonistamine Mõtete väljendamine läbi joonistamise - värvimise, maalimine, 

erinevad tehnikad, värvide segamine, lihtsamad katsed värvidega. 

Oodatavad õpitulemused: 

− väljendab oma mõtteid läbi joonistamise  ning selgitab oma 

sõnadega töötulemust. 

− saab kogemuse erinevates tehnikates maalimisel; 

− tunneb põhivärve, nimetab need ja oskab seostada esemete, 

tunnete jm; 

− teeb koos juhendajaga lihtsaid katseid värvidega ning 

selgitab  oma sõnadega tulemust. 

4. Paberi- ja papitööd Mõtete väljendamine  läbi paberi- ja papitööde -voltimine, rebimine, 

kortsutamine, kääridega lõikamine, kleepimine.  
− kasutab mõtete väljendamisel erinevaid paberi- ja papitöid 

ning selgitab oma sõnadega töötulemust; 

− oskab kääridega ohutult lõigata; 

− kasutab etteantud materjale eesmärgipäraselt. 

5. Voolimistööd  Mõtete väljendamine läbi voolimistööde - savi, voolimismass, 

soolatainas, plastiliin, kineetiline liiv. 

Oodatavad õpitulemused: 

− kasutab mõtete väljendamisel erinevaid voolimistehnikad ja 

selgitab oma sõnadega töö tulemusi; 

− areneb käeline osavus läbi voolimistööde. 

6. Looduslikest 

materjalidest 

meisterdamine 

Mõtete väljendamine looduslikest materjalidest meisterdamisel - 

loodusest korjatud materjalid, seemned, sammal jms 

Oodatavad õpitulemused: 

− kasutab mõtete väljendamisel erienvaid looduslike materjale 

ja oskab neid nimetada; 

− valib tööks õiged töövõtted ja -vahendid. 

7. Vill ja viltimine Mõtete väljendamine läbi viltimistööde - lihtsamad viltimistööd - märg- 

ja nõelviltimine. 
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Oodatavad õpitulemused: 

− kasutab mõtete väljendamisel lihtsamad villatöö võtteid;  

− saab kogemuse märg- ja nõelviltimisest; 

− kirjeldab oma sõnadega töötulemust. 

8. Taaskasutus ja 

meisterdamine 

Mõtete väljendamine taaskasutusmaterjalidest meisterdamisel - plastik, 

munakarbid, purgid, paberjäägid, pappkarbid jms. Prügi, 

prügisoteerimine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− kirjeldab oma sõnadega taaskasutatud materjalidega 

meisterdamise tulemust; 

− saab aru prügi sorteerimise vajadusest ja selgitab oma 

sõnadega miks on see vajalik. 

9. Lihtsamad puidu- ja 

metallitööd  

Mõtete väljendamine  läbi lihtsama puidu- ja metallitöö - liivapaberiga 

lihvimine, naela löömine, traadi väänamine jms, 

Oodatavad õpitulemused: 

− saab kogemuse lihtsamatest töövõtetest puidu- ja 

metallitöös. 

− oskab kasutada täiskasvanu juhendamise abil haamrit, 

tange jm. 

10. Toituvalmistamine Mõtete väljendamine läbi lihtsamate toitude valmistamise - võileivad, 

juurvilja pildid, puuviljakujud, lihtsamad katsed toiduga.   

Oodatavad õpitulemused: 

− saab esmased teadmised lihtsamate toitude valmistamisel; 

− arendab loovust läbi erinevate praktiliste tööde ja 

kirjeldab  oma sõnadega töötulemust. 

− tunneb ja nimetab levinumaid juur -ja puuvilju; 

− teeb lihtsamaid katseid juhendaja abiga ja kirjeldab tulemust 

oma sõnadega. 

11. Meeled ja tunded Mõtete väljendamine läbi erinevate meelemängude - lõhnad, maitsed, 

nägemine, tunnetamine jms.  

Oodatavad õpitulemused: 

− väljendab oma mõtteid läbi erinevate meelemängude; 

− saab praktilise kogemuse erinevate interaktiivsete mängude, 

mille läbi areneb väljendusoskust. 

Praktiline väljund Läbitud õppekava väljundiks jääb lapsele tehtud töödest mapp,  mis 

näitab õpilase arengut ajas ning valitud huvialas. Erinevates teemadest 

valmivad loovtööd või näitus. Õa lõpuks või õppekava läbimisel valmib 

tehtud töödest mapp. 

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus 

Huviringi juhendajaks sobib inimene, kel on valmisolek lastega tegeleda, oskus äratada huvi 

käeliste tegevuste vastu, toetada laste loovust ja isetegemist ning küsida suunavaid küsimusi. Peale 
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praktiliste ülesannete sooritamist läbi viima õpitut kinnistavat arutelu. Kasuks tuleb noorsootöö-, 

alushariduse pedagoogika- või meeskonna tööalane täiendkoolitus, et märgata õpilaste eripärasid 

ja arendada nende sotsiaalseid ja loodusainete pädevusi. 

Keelekümblus õppe läbiviimisel vajalik, keelekümbluse õpetaja kutse. Tehnoloogiaalane 

kõrgharidus ei ole tingimata vajalik, kuid õpetaja peab olema suuteline selgitama lastele 

arusaadavalt tunni teemasid. 

 

 

 

9. Materjalid ja kirjandus 

Raamatud:  

Karu, H., Laane, L. (2008). Kõnearendusmängud. Õppemänge koolieelikute sõnavara ja 

grammatika arendamiseks. Atlex. 

Lään, C. (2012) Rahvakalendri tähtpäevi. Eesti rahvakombeid suurtele ja väikestele. Tea 

Kirjastus. 

Timoštšuk, I. (2005) Loodusõpetus alushariduses. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus 

Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (2008). Toimetanud E. Kikas. Tartu Ülikooli Kirjastus. 
 

Internetiallikad: 

Kont, H.;  Ehlvest, A. (2013) Aktiivõppe abimaterjal Mustvee lasteaia õpetajatele. Tegevusi 

Mustvee ja Tiheda lasteaedade õuesõppe koolitustelt 2012-2013. Tartu Keskkonnahariduse 

Keskus. (http://www.ctc.ee/files/6ues6ppe_juhendmaterjalid_MustveeLA.pdf) 

Innove Materjalid lasteaedadele ja õpetajatele. (https://www.innove.ee/oppevara-ja-

metoodikad/muu-kodukeelega-laps/abimaterjalid-lasteaedadele/) 

Viru Instituut (2015) Töölehtede kogumik lasteaedadele. 

(http://viruinstituut.ee/failid/Kogumik%20lasteaedadele%20II%20210817.pdf) 
 

Meisterdamise viited: 

Easy Peasy and fun (https://www.easypeasyandfun.com/) 

Krokotak (http://krokotak.com/ ) 

TheDadLab (https://www.facebook.com/thedadlab/) 

Kids Art & Craft (https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/) 

 

Näitlikud materjalid: 

Loodusõpe ( https://www.looduspilt.ee/loodusope ) Loodusõpe MTÜ kodulehekülg. 

http://www.ctc.ee/files/6ues6ppe_juhendmaterjalid_MustveeLA.pdf
https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/muu-kodukeelega-laps/abimaterjalid-lasteaedadele/
https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/muu-kodukeelega-laps/abimaterjalid-lasteaedadele/
http://viruinstituut.ee/failid/Kogumik%20lasteaedadele%20II%20210817.pdf
https://www.easypeasyandfun.com/
http://krokotak.com/
https://www.facebook.com/thedadlab/?__tn__=kC-R&eid=ARD1ItUU4zTVFtWLOR52gl5ffC_EeZI723RlguZlT8oK5GZpHivgzgX6_03L0Z9UcM-KVOegCZAx688X&hc_ref=ARS7BHOfTUNuieQUmIvKM1nVd5yS5SpgZBU0Jr5CC3k8dHoXPZHQ-pdOPx-ZeRydp5o&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBRMcTp1q4IENMFniiZ4R2mzi0NTYqJGWrejdB7z70kN8dsDYDTapuqqQZSSVdL8VhJHhe3W5J-b8uPPj5RjecX_t4mEobh9GjvvC9FDA2Zs3-W9_S0vpu16SsISLv3oqDj9IYj4407Z3GyEyIsaCrQUM3mRpbtbAkbX2zCQa_6hH-_-hcHzOWego7p60Eeh2YHjqsoyCKNv_btsW5qtZPAgcpLXx8ATju3LVG9XNpRd3-vqQzYd3hEmto8yqdki1VD498wPZHPeZsGC3bzUmtUlJ-SbAPsY7mQE_qcNdNkLq0Bta3XjCJSwXeP78t2uC711vJULQHugCWV4Ttrhxx3_Y1DdbxnXZ5lHA
https://www.facebook.com/thedadlab/
https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/?__tn__=kCH-R&eid=ARCciOuYY1QrAxgVAl9cJypt9SqWSYQlc2vW5bCfMec2j2NWbBooBZGLu-oDcYeoRZ-p7KA1olgGgNSc&hc_ref=ART0Cu9Y03cd_JREhjXdS3DU5LZVlYUoLzDetbeJFsfKKh0jxYr5OCE30FoTJa6Z0Rc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCw86yImS0Nc9I2jV1YfY8U0Km1JLAY_EX6AQScvW7o0ftigbLSpvvhbbE_PQisnZv3PvLvvCy9H0uKP-ZsOi11tyr5ZWlxtXLcvtamBDMKvC_Sh-Fi8HPg5zHWHp8jI7CM09UORZNUj76WmqXqcMpdwDtv00FLbdA6O9gxef48vgp7IfV56Sc0z3OuDenhgCQ-SS-0SFRfoBAz9_uIDOa9F8-h1OHoX5M4VCeVvIY7zcCgu941AJuI9D6XmUFq2umH6Jjt0n_dKELstsfUnWBtMB0iFic1gQ564cn3eIkVsIybzfAJL8hncwlPa6Cu49r5RCeT-zueLRqnF60Bnkccv9NnMWkZYJXvlNlD0H09KuErUob6yj3w4Ctk25pREpLNrM4Kyo-Dqn4w61BfQ0B69HsogxCDOfuAuuR32A278jhEhZQdUsb8eEulN0F3QRrobhHijqJ--Huj4f978wIlGgs87pPyRIRHoYeSnnQwYIHYZUnY7P4pYlGp1kdrfPYXvg
https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/
https://www.looduspilt.ee/loodusope
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Hoia mida armastad. Haridus. ERR arhiiv. https://arhiiv.err.ee/seeria/hoia-mida-

armastad/haridus/31  

Lasteekraan ERR (https://lasteekraan.err.ee/) 

Lastekas.ee (http://lastekas.tv3.ee/?go=err) 

https://arhiiv.err.ee/seeria/hoia-mida-armastad/haridus/31
https://arhiiv.err.ee/seeria/hoia-mida-armastad/haridus/31
https://lasteekraan.err.ee/
http://lastekas.tv3.ee/?go=err

