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ETTEVÕTLIKKUSE JA ETTEVÕTLUSE ÕPPEKAVA 
 

SISSEJUHATUS  

Õppekavaga taotletakse, et õppija teab ja tunneb põhilisi algmodelleerimise ja  
käsitöötehnoloogia võtteid ja materjale, mõistab nende omavahelisi seoseid ja oskab neid  
kasutada. Õppetöö toimub läbi loovate praktiliste ülesannete ja analüüsi, lähtudes õpilaste  
individuaalsetest võimetest. Teooria õpe vaheldub praktilise õppega (kohalike ettevõtete  
külastus, koostöö erialaspetsialistidega), et saada kogemusi, tutvustada erinevaid  
teemavaldkondade omavahelisi seoseid ja laiendada õpilaste silmaringi.  Õppe käigus 
innustatakse õpilasi esitama uusi ideid, kavandatakse, modelleeritakse ja valmistatakse 
esemeid/tooteid ning õpitakse neid esitlema. Tooteid/esemeid valmistades läbitakse toote 
arendamise tsükkel idee leidmisest kuni valmis esemeni, lähtudes keskkonnasäästlikku ja 
jätkusuutliku disaini printsiipides. 

Õppetöö läbiviimisel arvestatakse õpilase vanuse, huvide, võimete, loovuse ja koostööoskustega 
kasutades vajadusel individuaalset suunamist, mis on tihedalt seotud praktiliste tegevustega. 

Õppetöös lähtutakse üldistest põhimõtetest: õppeainete vahelistest seostest; võrdsest 

kohtlemisest, olenemata eelteadmistest, oskustest ja soost. Õppekava soodustab põhikooli 

õppekavas märgitud üldpädevuste omandamist, sh kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja 

kodanikupädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus 

ning ettevõtlikkuspädevus. Õppekava läbimine annab aluse ennast teostava, ettevõtliku, 

käsitöötehnoloogiaid ja disaini  olemust tundva loovisiku kujunemisele.  

Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus  huviringis osalemise ja teemavaldkondade 
läbimise kohta. Õppekava läbinud õpilane saab  tõendi teemavaldkondade läbimise ja 
omandamise kohta.  

 

ÜLDOSA 

Õppekava kuulub tehnika valdkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 
huvide ja vajaduste analüüsist ning tulevikuvajadustest lähtuvalt 

Sihtrühm  I-III kooliaste 

Õppeaja kestvus  5 õppeaastat 

Maht tundides  1050 ak, õppeaastas 210 ak  

Õppekeel  eesti keel 

Vastuvõtu   

tingimused 

- eesti keel ja/või teise kodukeelega õpilased; 

- alates 1. klassist ja valmis töötama grupis ja iseseisvalt; 

- huviringi astumise avaldus. 
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1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded 
1.1 Pakkuda noortele võimalusi loominguliseks vaba aja sisustamiseks ja mitmekesistada 

noorte enesearengu ning koolituse võimalusi materjalide  algmodelleerimise ja 
tehnoloogiaõpetuse vallas oma kodukohas.  

1.2 Õpilaste arengut ja sellega kaasneva turvatunnet soodustava keskkonna  pakkumine.  
1.3 Pakkuda mitmekesiseid õpikogemusi ja kaasa tegemise võimalusi teadmiste,  tunnete ja 

tegevuste tasandil.  
1.4 Toetada õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimist, konstrueerimis- ja  mõtlemisoskust 

ning käelist vilumust.  
1.5 Edendada loovate ja käeliste tegevuste huvidega noorte loometööd ja soodustada  vaimset 

arengut.  
1.6 Tõsta oluliselt noorte sotsiaalset kohanemisvõimet ning tegevuse efektiivsust  läbi 

aktiivõppe.  
1.7 Arendada õpilastes sotsiaalseid, loomingulisi ja iseseisva õppimise pädevusi  ning üldist 

silmaringi.  

Püstitatud ülesanded: 

1.8 Loovuse arendamine ja silmaringi laiendamine – erinevates projektides  osalemine, 
näituste ja muude väljapanekute loomine, näituste külastamine,  konkurssidel osalemine 
jne. 

1.9 Toetada omanäolisust – praktilised iseseisvad ülesanded ja nende analüüs. 
1.10 Ettevõtlikkuse arendamine läbi meeskonna- ja/või individuaalsete  projektide/näituste.  
1.11 Erinevate tehnoloogiliste vahendite ja tarkvarade loovkasutamine - kaasaegsed  

õppevahendite ja tehnika, ettevõtete külastused jm.  
 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused  

Tekitada huvi ja süvendada noortes huvi ettevõtlikkus valdkondade ja loovate tegevuste  vastu 

läbi praktiliste tegevuste, loovtööde ja eneseanalüüsi. Pakkudes õpilasele läbi loovate  käeliste 

tegevuste eneseteostamise võimalust.  

Oodatavad õpilase õpitulemused I-II kooliastmes:  

2.1 Sõnastab põhilised ettevõtlikkuse- ja loovuse mõisted, töövõtteid ja mõistab nende  

omavahelisi seoseid, rakendades omandatud oskusi praktikas. 

2.2 Kogeb läbi praktiliste tegevuste ettevõtluse erinevaid etappe ja läheneb loovalt oma  

toodangu eksponeerimisel ja reklaamimisel. 

2.3 Analüüsib ja kirjeldab oma töid, kasutades loovat lähenemisviisi.  

Õppekavale  

sisenemiseks  

vajalikud  

eeldused 

- esimese kooliastme puhul piisab huvist huviringi temaatika 

vastu ja üldhariduskooli tundides omandatust;  

- õppega liitumisel saab valida lapsele sobiva huviringi 

Õppevormid ja 

meetodid 

- tundide läbiviimine: praktilised tööd, individuaal- ja grupitööd, 

esitlused, arutelud ja vestlused;  

- näitlikustamine: videod, tööde näidised, ettevõtete külastused, 

õppepäevad;  

- avastusõpe, õuesõpe, vaatlus, probleemi lahendamine; 

- osalemine konkurssidel, laatadel ning näitustel. 
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2.4 Saab praktilise kogemuse kohalike ettevõtete külastamisest ja ettevõtlike 
inimestega kohtumistest, laiendades see läbi silmaringi ja teadmisi karjääri ja  
tööturu võimalustest.  

Oodatavad õpilase õpitulemused III kooliastmes:  

2.5 Teab ja oskab eesmärgipärasel kasutada ettevõtlikkuse põhiprintsiipe, rakendades neid  

oskusi praktikas.  

2.6 Seab oma ideede elluviimiseks eesmärke ja viib neid ellu, kasutades omandatud  

teadmisi ja oskusi.  

2.7 Oskab näha oma tegevustes tekkinud probleeme, neid lahendada ja/või näha neis  

peituvaid võimalusi.  

2.8 Korraldab ühistegevusi, näidates üles initsiatiivi ja vastutab tulemuste eest. 

 

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 1050 ak tundi, mis 
jaotatakse viie  õppeaasta vahel võrdsetes osades:  

3.1 I-III õppeaasta – põhirõhk on algteadmiste omandamisel. Põhiliste algmodelleerimise 
ja käsitöötehnoloogia oskuste/võtete kasutamisel ning nende omavaheliste seoste  
lõimimisel. Õppetöö toimub läbi loovate praktiliste ülesannete ja analüüsi, lähtudes 
õpilaste  individuaalsetest võimetest.  

3.2 IV-V õppeaasta – on mõeldud süvahuvilistele noortele, kus õpilase areng on 
süsteemne,  toetab õpilase enda poolt seatud õppe eesmärke. Õppetöö on suunatud 
rohkem väljakutseid  pakkuvatele praktilistele töödele ja ettevõtlikkusele mis toetab 
õppuri edasiõpet.  

Ühel õppeaastal toimub 210 ak tunni ulatuses õppetööd, tunniplaani alusel 140 ak ja 70 ak 
tunniplaaniväline õpe (väljasõidud, ekskursioonid, ühisüritused ). 

Õppe planeerimisel lähtutakse põhimõttest, et auditoorse ja praktilise õppe/iseseisva töö 
osakaal  moodustab 2/3 kogu õppeajast. praktilise ja iseseisva töö mahud otsustab õpetaja, mis 
sõltub  õpilaste teadmistest ja oskustest. Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast.  

 

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga ja lõiming õppeainetega  

4.1 Seos riikliku õppekavaga põhikooliastmes: ühendab tähelepanu, loovuse ja  
eneseväljendusoskuse ettevõtliku ja tehnoloogiateadliku noore arendamisele. Arendab 
õpilase  tundemaailma, intuitiivset ja loovat mõtlemist. Avaldab positiivset mõju 
kõikide ainete  õppimisele.  

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 
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lõpetades töö tegemise ja tulemuse analüüsiga arendab suutlikkust probleeme märgata 

ning lahendada, võimeid hinnata ja arendada ning oma õppimist juhtida.  

Suhtluspädevus -  teavet kogudes areneb õpilase funktsionaalne kirjaoskus ning täieneb 

tema tehnoloogia sõnavara. Oma tööd esitledes ja valikuid põhjendades saadakse 

esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus.  

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 parimate lahenduste leidmine on 

paratamatus.  

Loodusteaduslik pädevus - töötamine erinevate looduslike ja tehismaterjalidega eeldab 

tutvumist nende materjalide omadustega.  

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.  

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.  

Ettevõtlikkuspädevus - tehnoloogia valdkonna ainetes on olulisel kohal avatus 

loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Esemeid valmistades läbitakse 

toote arendamise tsükkel idee leidmisest kuni valmis esemeni. Läbitakse teemad 

turundus, müük ja reklaam, et oma tooteid paremini müüa. 

4.2 Õppeainete lõiming - lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes: 

Matemaatika ja tehnoloogia – mõisted horisontaalne, vertikaalne, mõõtmine ja 
arvutamine, harilik ja kümnendmurd, jagamine. 
Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled õppeainete lõiming - suuline ja kirjalik suhtlus, teksti  
vastuvõtt, tekstiloome ning õigekeelsus ja keelehoole. Arendatakse suulist ja kirjalikku  
eneseväljendusoskust, diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning info kanalite 
kasutamise  oskust. Suhtlus, suhtlemine rühmas, arvamuse avaldamine ja põhjendamine. 
Vaadeldakse eri  ajastute ning kultuuride lugusid muusikas ja kujutavas kunstis, ehituses, 
kokanduses, teatri- ja  filmikunstis.  
Looduse õppeainete lõiming - teadvustatakse inimese kuulmis- kompimis- ja  
nägemismeele füsioloogilist eripära, õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle 
eluvormide  mitmekesisust ning helide, valguse ja värvide omadusi praktiliste ja loovate 
tööde teostamisel.  
Tehnoloogia- ja kunsti valdkonna õppeainete lõiming - rakendada tehnoloogiat loovalt  
ning innovaatiliselt; mõista tehnoloogia nüüdisaegseid arengusuundumusi ning 
tehnoloogia ja  loodusteaduste seoseid; analüüsida tehnoloogia rakendamisega 
kaasnevaid võimalusi ja ohte;  järgida intellektuaalomandi kaitse nõudeid; lahendada 
probleeme, lõimides mõttetööd käelise  tegevusega; valida ja ohutult kasutada erinevaid 
materjale ning töövahendeid; viia  eesmärgipäraselt ellu ideid; tulla toime 
majapidamistöödega ja toituda tervislikult. arendatakse  käelist tegevust ning loovat 
mõtlemist, oskust innovaatilisi ideid kavandada ja praktikas ellu viia. 
Inimeseõpetus (I kooliaste) ja käsitöö – meeskonnatöö, tööjaotus, sallivus; üksteise 
abistamine.  
Sotsiaalained - rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma õpi-, töö- ja 
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suhtluskeskkonda kujundades; kasutades töövahendeid sihipäraselt ja säästlikult järgides 
ohutuskaitse ja intellektuaalomandi kaitse nõudeid. Kujundatakse oskust hinnata 
tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid 
tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades. 
Ettevõtlus ja majandus õppeainete lõiming- käsitletakse ettevõtlusega seonduvaid  
teemasid järgides säästva maailma põhimõtteid. Püstitab eesmärke, vastutab oma ideede  
elluviimise eest ning rakendab meeskonnatöö võtteid. Saab aru ettevõtluse tähtsusest  
igapäevaelus ja ühiskonnas. kirjeldab enda võimeid, oskusi ja võimalusi tegutsemiseks  
ettevõtliku kodanikuna. Mõistab hariduse, oskuste ja kogemuste tähtsust 
konkureerimiseks  tööturul.  

4.3 Õppekava läbivad teemad - Käsitöö ja tehnoloogia ainevaldkond seostub kõigi läbivate 

teemadega, mille õpe kujundab õpilases praktilist mõtlemist, loovust, käelise tegevuse 

arengut ja eneseanalüüsi võimet ning arendab tehnoloogiaalast kirjaoskust. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine -  tutvumine tehnoloogia arengu  ja inimese 

rollimuutumisega 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 õppetöös aitavad kinnistada ökoloogiateadmisi.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - oma ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus 

ja ettevõtlikkust toetavad oskuslikult ellu viidud projektid, mis annavad õpilastele 

võimaluse oma võimeid proovida.  

Kultuuriline identiteet - tutvutakse esemelise kultuuri ja kommetega. Õpitakse märkama 

ja kasutama rahvuslikke elemente esemete disainimisel. 

Teabekeskkond - oma tööd kavandades 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 arvuti kasutamise võimaluste üle oma tööde 

kavandamisel ja esitlemisel. Õpitakse oma tööd virtuaalkeskkonnas esitlema. Tutvutakse 

arvuti abil juhitavate täisautomaatsete seadmetega ning tänapäevaste tehnoloogiliste 

võimalustega.  

Tervis ja ohutus - erinevate tööliikide puhul tutvutakse tööohutusega ning arvestatakse 

ohutusnõudeid. Tutvumine erinevate materjalidega ning nende omadustega aitab teha 

õigeid valikuid.  

Väärtused ja kõlblus - tehnoloogiaainetes kujuneb väärtustav suhtumine töösse ning töö 

tegijasse.  

5. Hindamine ja tagasisidestamine  

Tagasiside andmisel tunnustatakse lahenduste erinevusi ja väärtustatakse õpilaste isikupära.  
Tagasiside eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet - suuliselt, õpilasi kiites,  
tunnustades ja julgustades.  

Omandatud õpioskuse väljundiks on praktiline töö, mis sooritatakse kas ühistöö või  
individuaaltööna - õpilastöid eksponeeritakse võistlustel, näitustel ja väljapanekutel.  
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Reflekteerimise käigus analüüsitakse tehtud töid. Õpilaste edasijõudmisest saavad vanemad 
teavet õpetajaga vesteldes õppetöö käigus. 

Õppeaasta lõpus saab õpilane tunnistuse läbitud ainekava teemade kohta ja läbitud ak tundide 
mahu. Õppekava läbinud õpilane saab  tõendi teemavaldkondade läbimise ja omandamise kohta.  

Läbitud õppekava väljundiks on näitus, etendus, loovtöö, osalemine välimüükidel või 
õpilaslaatadel ja väljastatakse tõend õppekava läbimise kohta.   

6. Tehniline baas ja õppevahendid  

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond,  
internetiühendus ning tööks vajalike õppevahendite kasutamise võimalus. Huvikool võimaldab  
õppe sidumist igapäevaeluga, see tähendab, et õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi. Tabelis  
on välja toodud vajalikud vahendid läbi viie õppeaasta. 

 

 I -II õppeaasta  III õppeaasta  IV-Võppeaasta 

Töövorm  Praktiline õppetund 

 

Praktiline õppetund, 

õpilaslaadad. 

Praktiline õppetund, 

ettevõtete külastused, 

õpilaslaatadel 

osalemine. 

Õppeklass  8-12 töökohta  

Näituse- 

ruumi 

 

Loodusmaja  

Tehnikamaja saal 

Loodusmaja, Tehnikamaja saal, avalikud 

õpilaslaadad 

Õppevahendid  Raamatud, mängud, linoolinoad, puidupõletid,  silikoonvormid jm 

Õppetehnika  Arvuti, printer, projektor,  kõlarid, videokaamera,  keraamikaahi, tark 

tahvel, põrandapusele, aktiivõpekuubikud, markeritahvel, õmblusmasin,  

Kuluvahendid Joonistus- ja kirjutus  

vahendid, lihtsamad   

meisterdamisvahendid. 

Joonistus- ja kirjutus vahendid, 

meisterdamisvahendid - paberi lõikurnoad, 

linool, puit, vaha, sulatus ja valamisnõud, 

vormid,  glasuur, savi,  keraamikavahendi jne. 

Programmid  CANVA (kujundus)  

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad  

Õppekava on välja töötatud Pernova Hariduskeskuse poolt ja on praktilise suunitlusega ning 
jaotatud viiele õppeaastale. Õppetegevuse käigus rakendatakse nüüdisaegset info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevat õpikeskkonda, õppematerjale ja -vahendeid. 
Õppekava põhirõhk on õpilaste praktiliste oskuste ja teadmiste arendamisel, loomingul 
põhinevatel töödel, nende müügil, näituste loomisel. Õppekava koosneb 19 õppeteemast.  
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Õpisisu teemad: 

 

Läbivad teemad Läbitakse kõikidel õppeaastatel, erinev raskusaste. 

1. Materjaliõpetus  Materjalide jagunemine. Materjalide omadused. Töövahendite korrektne 

käsitlus. 

Oodatavad õpitulemused:   
- tunneb erinevaid materjale ja nende omadusi erinevate töövõtete 

kasutamisel ning kasutab neid eesmärgipäraselt;  

- valib praktilise ülesande tegemisel õige tehnika ja  töövahendid;  

- analüüsib tehtud töö praktilist või esteetilist väärtust. 

2. Paberi- ja 

kartongitööd,  

segatehnikad 

Materjalide omavaheline kombineerimine: kortsutamine,  rebimine, 

lõikamine, augustamine, kraapimine jm, 

Oodatavad õpitulemused:  

- kasutab omandatud töövõtteid ning kombineerib  loovtöös erinevaid 

materjale eesmärgipäraselt;  

- kasutab loovalt segatehnika võtteid (rebimine, kortsutamine, katmine). 

3. Kompositsiooni- 

ja värviõpetus 

Kompositsioonide loomine. Värvide tähendus. Värviring. 

Oodatavad õpitulemused:  

- teab värvide tähendust, sümboolikat, värvide mõju  inimestele ja valib 

sobilikud töötehnikad ja -vahendid  lähtudes värvide omadustest;  

- loob lihtsamaid kompositsioone, kasutades erinevaid  materjale ja 

värve;  

- teab kuidas luua värviringi, kasutades selleks primaar-, sekundaar- ja 

tertsiaalvärve;  

- analüüsib ja kirjeldab oma sõnadega tööprotsessi ning  tulemust. 

4. Töövahendid ja 

ohutus 

Töövahendid. Tööohutus. Ohutusreeglid. 

Oodatavad õpitulemused:  

- järgib ohutusreegleid töövahendite ja- riistade kasutamisel; 

- tunneb ja kasutab erinevaid töövahendeid õpetaja juhendamisel (aku- 

trell, puur, linoollõikenoad, kuumapüstol, puidupõleti, haamer jne). 

5. Õmblemine,   

viltimine 

Materjalid, töövahendid, töövõtted. 

Oodatavad õpitulemused:  

- teab, tunneb ja kasutab õmblemiseks ja viltimiseks  vajaminevaid 

töövahendeid ja materjale eesmärgipäraselt;  

- teab nõel- ja märgviltimise kasutusvaldkonda, töövõtted ja valmistab 

lihtsamaid esemeid (helkivad  ripatsid);  

- kasutab viltimistehnikaid loovtöös ja toote loomisel ja arendamisel; 

- oskab lihtsamaid õmblusvõtteid (nööbi õmblemine,  traageldamine, 

erinevad pisted jm) ja kasutab neid loovtegevustes ja toodete loomisel. 
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6. Eksperimentaal  
tehnikad 

Kollaaž. Dekupaaž. Mosaiik. Ülekanne. Marmoriseerimine.  Loodusliku 
materjali kasutamine (taimed). Organža. Keraamika. 

Oodatavad õpitulemused:  

- kirjeldab oma sõnadega õpetaja poolt läbitud eksperimentaal tehnikaid, 

teab tööprotsesse ja vahendeid, luues lihtsamaid töid;  

- teostab väiksemamahulisemaid loovtöid enda poolt  valitud ja õpitud 

eksperimentaaltehnikates. 

7. Taaskasutus  Taaskasutuse viisid. Keskkonnahoid. Tarbimine. Ökoloogiline jalajälg. 

Oodatavad õpitulemused:  

- mõistab keskkonnahoiu vajalikkust ja taaskasutuse  kasutegurit ja 

meisterdab taaskasutatavatest erinevates tehnikates esemeid. 

8. Voolimine,  

keraamika 

Erinevad voolimis ja keraamika tehnikad/materjalid. 

Oodatavad õpitulemused:  

- tunneb voolimis materjale ja tehnikaid ning valib sobilikud vahendid;  

- teab keraamika voolimis- ja glasuurimisevõtteid ja oskab neid oma 

töös kasutada;  

- voolib juhendi järgi esemeid ja kirjeldab tehtud  tööetappe. 

Teemad  Loovuselaegas (2 õa). 

9. Loovmäng  Mängude liigid. Mängude keskkond. 

Oodatavad õpitulemused: 

- saab kogemuse ja loob lihtsamaid mänge (paaristöö,  rühmas ja 

iseseisvalt); 

- tunneb erinevaid mängude liike (sõnamängud, lauamängud, 

liikumismängud jne) ja kasutab neid kaasmängijatel oma loodud 

mängude õpetamisel ja juhendamisel; 

- teab ja kasuta mängudega seotud grupi tegevustes kehtivaid reegleid ja 

arvestab nendega. 

10. Draamaõpetus  Tunnetus. loovus. Eneseväljendus. Protsess draama. Improvisatsioon 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja kasutab lihtsamaid draamavõtteid, luues  omaloomingut (nt 

luuletus, mini-etüüd, foorumteater  jm);  

- saab kogemuse kasutades oma keha, rütmi ja häält  vastavalt oma 

võimetele;  

- kogeb enda tugevusi ja nõrkuseid ning arendab enda väljendamist; 

- leiab mooduse, kuidas luua erinevates kohtades  loovust soodustav 

keskkond; 

- analüüsib omasõnadega erinevaid olukordi draamaõpetuse 

tööprotsessis ja lõpptulemuses. 

11. Loov Joonistamisharjutused. Eristiilid (varjutamine, katmine,  kraapimine jne) 
ja töövahendid (pintsel, pliiats, süsi,  looduslikud vahendid jne) 
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joonistamine  Oodatavad õpitulemused: 

- kasutab loov joonistamisel erinevaid värve ja materjale väljendamaks 

oma mõtteid ja tundeid; 

- teab ja tunneb erinevaid loov joonistamise stiile ja  töövahendeid ning 

oskab neid kombineerida tegevuses. 

12. Loovliikumine  Loovliikumise elemendid. Loovtants. Rütm. 

Oodatavad õpitulemused:  

- teab ja oskab kasutada loovliikumise elemente ( nt  dünaamiline 

liikumine, rütmiharjutused, tants jm) arendades tasakaalutunnetust, 

koordinatsiooni ja rütmitunnet; 

- saab kogemuse loovliikumises (kehaga eksperimenteerimine ja 

improviseerimine); 

- kuulab ja oskab märgata rütmi mõju enesetundele ja  kehale arvestades 

seejuures rühma ja paarilisega. 

13. Loov-

kirjutamine  

Loovkirjutamise liigid. Sõnamäng 

Oodatavad õpitulemused:  

- saab algteadmised loovkirjutamise liikidest ja väljendab oma 

loomingut; 

- saab kogemuse kuidas oma mõtteid ja loomingut veenvalt väljendada; 

- valib/loob loovkirjutamises sobiva keskkonna. 

14. Trükitehnika  Linoollõige. Puugravüür. Monotüüpia. Templitrükk jm 

Oodatavad õpitulemused:  

- teab, tunneb trükitöö vajalikke etappe ja oskab valida tööks sobivaid 

töövahendeid, luues trükitehnikas lihtsamaid loovtöid. 

15. Teater  Teatriliigid (nuku-, varju-, improteater jm). Žanrid. Eneseväljendus 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja nimetab erinevaid teatriliike/ žanre ning kirjeldav neid oma 

sõnadega;  

- loob lihtsamaid dekoratsioone, nukke vm meisterdusi,  valides sobivad 

materjalid ja töövõtted;  

- saab kogemuse keha, hääle ja muusika harjutustes; − esineb väiksemale 

publikule õpetaja juhendamisel  loov luulekava, etenduse vm 

etteastega. 

Praktiline 
väljund  

- valminud töödest luuakse näitus; 

- grupiga osalemine omaloomingulises ühises etenduses. 

Teemad  Isetegijad-kokandus (3 õa) 

16. Tootearendus  Tootearenduse etapid. Hinnakujunemine. Individuaal-, paaris ja 
meeskonnatöö põhimõtted. 
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Oodatavad õpitulemused:  

- teab lihtsamaid tootearenduse etappe, (idee, kulu,  nõudlus) ja kirjeldab 

oma sõnadega kuidas on loodud  tema poolt loodud toode;  

- kogeb ja loob õpetaja juhendamisel tootearendus  struktuuri nii 

individuaalset- ja grupitöös;  

- loob lihtsamaid tooteid, kasutades tootearendus etappe. 

17. Müük ja 

turundus  

Müük ja müügivõtted. Turundus ja reklaam. Pakend. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab lihtsamaid müügitehnikad (müügiprotsess, suhtlus) ja  reklaami 

põhimõtteid (bränd, sotsiaalmeedia, välimüük) ja  kasutab neid toodete 

müügis; 

- oskab kujundada müügiletti ja müügiks tooteid eksponeerida, 

kasutades toote eksponeerimisel omaloodud  ja kaunistatud pakendit; 

- saab kogemuse oma toodetud toodete müümisest  õpilaslaatadel 

18. Ettevõtlikkuse   

alused 

Ettevõtlikkuse mõiste. Eesmärkide seadmine. Hoiakud. 

- teab ja oskab omasõnadega selgitada ettevõtluse mõisteid; 

- saab kogemuse eesmärkide seadmisel, viib need ellu ja  analüüsib 
neid grupitööna, vajadusel parandavad. 

19. Kokandus  Ohutus. Hügieen. Töövahendid ja lihtsam köögitehnika  kasutamine. 
lauakombed ja katmine. Toiduained. Kaalu- ja  mõõtühikud. Retsepti 
lugemine. Toidu valmistamine - tükeldamine, hakkimine, viilutamine, 
küpsetamine, praadimine  jm. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja kasutab hügieeni- ja ohutusnõudeid toiduvalmistamisel;  

- kasutab köögiseadmeid (pliit, mikser, köögikaal jne)  iseseisvalt või 

õpetaja juhendamisel; 

- teab ja kasutab taldrikureeglit; 

- oskab katta lauda ja valida sobilikud nõud;  

- oskab tükeldada, viilutada;  

- oskab lugeda retsepti (kaalu- ja mõõtühikuid) ja valmistab  selle järgi 

lihtsamaid roogi; 

- tunneb toiduaineid ja teab millistes toitudes neid  kasutatakse;  

- saab kogemuse lihtsamate toitude ja roogade valmistamisel, kasutades 

keetmist, praadimist, küpsetamist jm. 

- oskab kaluleerida toidu tegemise kulutusi ja kujundada hinda ja müüa 

neid õpilaslaatadel. 

Praktiline väljund  omatoodangu loomine ja osalemine õpilaslaatadel. 

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus  

Huviringi juhendajaks sobib inimene, kel on valmisolek õpilastega tegeleda ja oskus äratada huvi  
erinevate algmodelleerimise tehnikate vastu. Kasuks tuleb noorsootöö-, pedagoogika- või  
meeskonna tööalane täiendkoolitus, et märgata õpilaste eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid  
ja tehnika alaseid pädevusi.  
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9. Materjalid ja kirjandus:  

Raamatud:  

Bono, E. de (2009). Kuus mõttemütsi. Pegasus.  

Collins, S. (2007) Varjukunst. Ersen kirjastus. 

Fisher, R. (2005). Loominguline mõtlemine. K. Henno, & E. Simmermann (Toim.). Õpetame  

lapsi mõtlema (lk 40-45). Tartu: Atlex AS.  

Hango, K 1993. Kuida vannitada dinosaurust ehk harjutusi lastele loovuse arendamiseks.  

Elmatar.  

Hein, A. (2007). Aktiveerivaid ülesandeid käsitöötundide läbiviimisel. H. Tiisväli (Toim.),  

Tööõpetus- ja kodundusõpetus koolis (84−89). Tallinn: Argo.  

Hein, I. (2014) Draamaraamat. Maurus kirjastus.  

Heinla, E. (2008). Laste loova mõtlemise vanuseline muutumine. Eesti Pedagoogika ja Kool 

LVIII.  Tallinn: Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut.  

Kabanen, K. ( 2010). Loovtegevused läbi mängu. Tallinn: TEA Kirjastus.  

Kallas, E. (2015). Loovustehnikad. 99 viisi ideede leidmiseks. Tartu: Ecoprint. Kidron, A. 

(2000). Leidlik meel. Tallinn: Mondo.  

Krull, E. ( 2001.) Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. TÜ kirjastus  

Kärner, E. (2006) Kompositsiooniõpetus. Tea kirjastus.  

Maslov, K. (2018). Laste mäng ja kujutlusvõime. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 6 (1), 215-

219. Mellov, Z. (1999) Rütmika- loov liikumine. Metoodika käsiraamat  

Mueller, S. (2003) Tegevused. Meisterdamine. Loomine. Sinisukk kirjastus Owens, A & 

Barber, K. (2014) Draamakompass. Protsessdraama käsiraamat. Tartu Ülikool  

Pilli, E., & Vaikjärv, T. (2015). Ümberpööratud klassiruumi meetod kui õppija vastutuse  

kujundaja. KVÜÕA Toimetised, 20, 165−175.  
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(1984). Paberist voltimine. Tallinn: Valgus.  

Sööt, A. (2011) Loovmäng. Anu Sööt kirjastus  

Võgotski, L.( 2016). Laste loovus ja kujutlusvõime. Mäng ja selle osa lapse psüühilises 

arengus.  Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.  
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Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine (lk 

225−240).  Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.  

 

Veebipõhised õpetused:  

Margna, E. “Kiri, märgid ja värvid” https://wi.ee/wp-content/uploads/2015/10/Presentation 

KIRI.pdf  

Makramee: https://www.youtube.com/watch?v=tn7KP9FUFT8  

Taaskasutamine: https://www.youtube.com/watch?v=TCo7jEF-aDE  

Trükitehnikad: https://trykitehnikad.weebly.com/truumlkitehnikad-praktikas.html 


