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MATERJALIDE ALGMODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA  

 

 

SISSEJUHATUS  

Õppekavaga taotletakse, et õppija teab ja tunneb põhilisi käsitöötehnoloogia võtteid ja materjale, 
mõistab nende omavahelisi seoseid ja oskab neid kasutada. Õppetöö toimub läbi loovate 
praktiliste ülesannete ja analüüsi, lähtudes õpilaste individuaalsetest võimetest.  

Õppetöö kavandamisel arvestatakse laste eripära, nende kogemusi, huvisid, võimeid ja 
väärtushinnanguid. Õpetaja suunab õpilast loov ja loominguline olema, olles õpilase innustaja, 
toetaja ning suunaja. Õpetaja ülesanne on arendada õpilastes loovat mõtlemist, analüüsi- ja 
koostööoskust ning ettevõtlikkust ja algatusvõimet. 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 printsiipidest. 

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. Läbi õppetöö aidatakse õpilasel mõista käsitöö oskuse vajalikkust  ja 

tehnoloogia mõju meie igapäevaelule.  

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 tehnoloogia valdkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate 

osapoolte huvide ja vajaduste analüüsist ning tuleviku vajadustest lähtuvalt. 

 

Sihtrühm I-III kooliaste  

Õppeaja kestus 6 õppeaastat 

Maht tundides 
1260 ak , ühes õppeaastas 210 ak, nendest 140 ak tunniplaani alusel, 

70 ak ühistegevused 

Õppekeel eesti/keelekümblus 

Vastuvõtu 

tingimused 

- eesti ja teise kodukeelega  õpilased; 

- õpimotivatsioon ja soov õppida  erinevaid käsitöö tehnikaid; 

- huviringi astumise avaldus.. 
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Õppekavale 

sisenemiseks 

vajalikud eeldused 

- esimese kooliastme puhul piisab huvist huviringi  

temaatika vastu ja üldhariduskooli tundides omandatust;  

- õppekava erinevatesse huviringidesse saab astuda ka siis, kui 

eelmised huviringid läbimata. 

Õppevormid ja 

meetodid 

- praktilised ülesanded erinevates käsitöötehnikates; 

- iseseisvad praktilised kodused ülesanded; 

- muuseumide ja näituse külastamine, osalemine konkurssidel 

ning näitustel, hariduskeskuse ühistegevused. 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded  
1.1 pakkuda noortele võimalusi loominguliseks vaba aja sisustamiseks ja  mitmekesistada 

nende enesearengu võimalusi materjalide  algmodelleerimise ja tehnoloogiaõpetuse 
vallas; 

1.2 toetada käsitööalase huviõppe kaudu laste ja noorte vaimset, emotsionaalset ja 
sotsiaalset arengut ning arendada nende loomevõimet, avardada nende kultuurilist 
silmaringi ja maailmavaadet. 

1.3 toetada õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimist, konstrueerimis- ja  mõtlemisoskust 
ning käelist vilumust;  

1.4 tõsta oluliselt noorte sotsiaalset kohanemisvõimet ning tegevuse efektiivsust  läbi 
aktiivõppe ning arendada õpilastes loomingulisi, iseseisva ja koos õppimise pädevusi  
ning üldist silmaringi, 

1.5 arendada ja süvendada laste ja noorte kultuuriteadlikkust, visuaalset kirjaoskust, 
kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet, tutvustada kultuuritraditsioone  

1.6 toetada keskkonnasäästliku mõtteviisi juurutamist läbi materjalide taaskasutamise;  

Püstitatud ülesanded: 

1.7 loovuse arendamine ja loomevõimete avastamine - läbi praktiliste tegevuste; 

1.8 omanäolisuse ja ettevõtlikkuse arendamine - läbi esemete valmistamise läbitakse toote 

arendamise tsükkel idee leidmisest kuni valmis esemeni;  

1.9 kaasaegsete käsitöö tehnoloogialalaste teadmiste tõstmine - läbi erinevate tehnoloogia 

võimaluste  õpitakse analüüsima tehnoloogilisi lahendusi, kasutama uusi materjale j a 

tööriistu oma ideede teostamisel ning omandavad igapäevaeluks vajalikke oskusi; 

1.10 iseseisva- ja meeskonnatöö oskuste arendamine  - läbi loovust arendavate tegevuste ja 

projektide õpitakse arvestama arvamuste ja ideede paljususega. Ühised arutelud ning 

töö ja selle tulemuse analüüsimine aitavad õpilasel kujundada ja põhjendada oma 

arvamusi, tunda töörõõmu ning vastutust alustatu lõpule viia. 

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused 

Tekitada huvi ja süvendada noortes huvi käsitöö tehnoloogiate, ettevõtlikkuse ja loovate 
tegevuste vastu läbi praktiliste tegevuste, loovtööde ja eneseanalüüsi.  

Oodatavad õpitulemused I-II kooliastmes:  
2.1 tunneb kultuuritraditsioone, pärandtehnoloogisi käsitöötehnikaid ja kaasaegseid 

tehnoloogiad; 

2.2 väljendab loovalt ja isikupäraselt oma ideid ja mõtteid, kavandab neid, kasutades 

erinevaid stiile, tehnikaid ja materjale; 

2.3 oskab kasutada tehnoloogiapõhiseid töövahendeid ja materjale; 
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2.4 suhtub vastutustundlikult keskkonda ning oskab materjale säästlikult kasutada. 

 

Oodatavad õpitulemused III kooliastmes: 

2.5 teab rõivatekstiilide liigitust ja omadus, kangaste sortimenti ja oskab nimetada nende 

kaubanduslikke nimetusi ja kasutusala; 

2.6 teab tänapäevaseid moesuundi ja kasutab neid oma toodete loomisel (joonistab tegumoe, 

valib materjali, sobiva tehnoloogia ja õmbleb ja viimistleb lihtsama toote); 

2.7 tunneb enamlevinumaid tekstiilide kaunistamise viise ning vahendeid ja kasutab 

sobivaid neid oma toote disainimisel; 

2.8 mõistab tikandi kavandamise, tikkimismasina töö põhimõtteid ja tunneb vajalike 

tarvikuid; 

2.9 valib ja kasutab tikkimistöös sobivaid töövahendeid, tarvikuid ja materjale; 

2.10 suhtub vastutustundlikult keskkonda ning oskab õmblemisel materjale säästlikult 

taaskasutada. 

 

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 1260 ak, mis jaotatakse õppeaastate vahel võrdsetesse osadesse. Ühel 

õppeaastal toimub 210 ak tunni ulatuses õppetööd. 140 ak tunniplaani alusel ja 70 ak 

individuaalne juhendamine, ühisüritused, väljasõidud.  

Õppekorralduse sujumiseks suheldakse tihedalt lapsevanematega (näiteks meili teel), et 

lapsevanematele oleks eelnevalt teada materjalide ja töövahendite vajadus praktiliste tööde 

tegemiseks kodus. Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast. 

 

4. Seos riikliku õppekavaga, pädevused  ja lõiming õppeainetega 

4.1 Seos riikliku õppekavaga põhikooliastmes: ühendab tähelepanu loovuse ja arendab 

eneseväljendusoskusi. Tehnoloogia ainevaldkond, sh käsitöö toetub teistes 

õppeainetes omandatud teadmistele, pakkudes võimalusi jõuda praktilistes tegevustes 

äratundmiseni, et teadmised on omavahel seotud ning rakendatavad praktilises elus.  

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 



 

 Uus põlvkond - teadlik tulevik                                  

 

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.  

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

Matemaatika ja tehnoloogia – mõisted horisontaalne, vertikaalne, mõõtmine ja 

arvutamine, harilik ja kümnendmurd, jagamine. 

Eesti keel ja tehnoloogia - funktsionaalse lugemise oskus, tekstide koostamine, 

tekstidest arusaamine. Suhtlus, suhtlemine rühmas, arvamuse avaldamine ja 

põhjendamine. 

Kunstiõpetus ja tehnoloogia - erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi, 

kavandamine kui protsess ideede arendamiseks, kompositsiooni põhimõtted, värvid. 

Kasutatakse kunstiainetega kattuvaid mõisteid (nt kompositsioon, struktuur, mõõdud, 

nurgad, geomeetrilised kujundid, rütm, plaan, stiil, variatsioon, improvisatsioon, 

protsessdraama, liikumine, dünaamika, pärand, traditsioon jms). 

Loodusained ja tehnoloogia  – inimtegevuse mõju looduskeskkonnale, jäätmekäitlus, 

säästev tarbimine.  

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.  
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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  

Tagasisidestamise eesmärk toetada õpilase arengut, innustada ja suunata õpilast sihikindlalt 

õppima; suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, süvendada ja tekitada elukestvat käsitöö- ja 

tehnoloogiahuvi, suunata ja toetada õpilast haridustee valikul matemaatika ja loodusteaduste 

ning kunstide valdkonnas. Hindamine toetab õpilase tehnoloogiapädevuse kujunemist, soosib 

tehnoloogilise kirjaoskuse arengut ja annab tagasisidet õpilase individuaalse arengu kohta, 

Hindamisel kasutatakse kujundavat hindamist lähtuvalt püstitatud õppeülesandest ning kehtiva 

õppekava sisust ja eesmärkidest. 

Tagasiside: 

- suuliselt, õpilasi kiites, tunnustades ja julgustades; 

- omandatud õpioskuse väljundiks on praktilised töö, mis sooritatakse individuaaltööna; 

- reflekteerimise käigus analüüsitakse tehtud töid; 

- õpilaste edasijõudmisest saavad vanemad teavet õpetajaga vesteldes õppetöö käigus; 

- õppeaasta lõpus saab õpilane tunnistuse läbitud ainekava teemadest ja läbitud ak tundide 

mahuga; 

- õppekava läbinud lapsele väljastatakse õppekava läbimise kohta tõend. 

 

6. Tehniline baas ja õppevahendid 

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond e käsitöö 

vahenditega sisustatud õppeklass. Huvikool võimaldab õppe sidumist igapäevaeluga, see 

tähendab, et õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi. Tabelis on välja toodud vajalikud 

vahendid läbi kolme õppeaasta. 

 I-III õa III-VI õa 
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Õppetöö 
õppetund, praktilised tööd, 

iseseisev töö/ ühistöö 

õppetund, praktilised tööd, iseseisev töö, 

individuaalne lähenemine, ettevõtete 

külastused 

Klassiruum 8-12 töökohta, individuaalõpe 

Õpperuumid Käsitöö õppekalss 

Lisaruumid keraamika klass, ladu 

materjalide hoidmiseks 

ladu materjalide hoidmiseks 

Õppevahendid lihtõmblusmasin, overlok, 

kangasteljed, vööteljed, 

keraamikaahi. 

lihtõmblusmasin, overlok, tikkimismasin, 

kangasteljed, vööteljed, mannekeen, lapitekki 

materjali mõõtevahendid jm 

Õppetehnika arvuti, projektor, kõlarid 

Kuluvahendid 
lõikamis-, mõõtmis-, 

märkimis- ja joonistamis-

vahendid; töövahendid 

tekstiili- ja meisterdamiseks; 

õmblus- tikkimis-, 

heegeldamis - , kudumis-, 

punumis- ja viltimisvahendid. 

lõikamis-, mõõtmis-, märkimis- ja 

joonistamisvahendid; töövahendid: õmblus ja 

tikkimis vahendid; niidid, kangad, nöörid, 

paelad, kaunistamisvahendid; 

taaskasutusmaterjalid. 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Õppekava on välja töötatud Pernova Hariduskeskuse poolt ja on praktilise suunitlusega. 

õppekava koosneb19-st õppesisu teemast.  

Õppesisu teemad  

Läbivad teemad käsitletakse läbi 6 õa, erinevas raskusastmes 

1. Töökeskkonna 

ohutus 

 

tööohutus, esmaabi, keskkond. 

Oodatavad õpitulemused: 

- peab kinni kokkulepitud tööohutus reeglitest ja täidab neid; 

- hoiab töövahendid korras ja kasutab neid eesmärgipäraselt;  

- teab lihtsamaid esmaabi võtteid (sidumine, plaasterdamine) ja 

oskab leida esmaabivahendid klassiruumis. 

2. Materjaliõpetuse 

põhialused  ja 

töövahendid 

looduslikud ja tehismaterjalid, käsitöös kasutatavad materjalid, nende 

nimetused ja kasutusalad ohutus tööriistadega töötamisel säästev 

areng. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja nimetab erinevaid käsitöös kasutatavaid materjale ja 

nende kasutusalasid; 

- tunneb erinevaid käsitöös kasutatavaid peamisi materjale ja 

nende omadusi erinevate töövõtete kasutamisel; 

- valib praktilise ülesande tegemisel õiged materjalid, töövõtted 

ja töövahendid; 

- teab ja oskab käsitleda ohutult lihtsamaid käsitöös 

kasutatavaid töövahendeid ja kasutab etteantud materjale 

kokkuhoidlikult, väärtustades  keskkonnasõbralike 

põhimõtteid. 
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3. Kavandamine  ümbritsevate esemete vaatlemine, disain minevikus ja tänapäeval; 

näituste ja muuseumide külastused. 

 Oodatavad õpitulemused: 

- kirjeldab, esitleb ja analüüsib oma ideid; 

- kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid; 

- märkab esemetel rahvuslikke motiive ja leiab käsitööeseme 

kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist; 

4. Õmblustehnoloogia käsipisted, töövõtted, masinõmblused, detailide kaunistamine, 

lihtsamate tarbetekstiilide ja rõivaesemete õmblemine, lõikeõpetuse 

alused, viimistlusvõtted. 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb ja teeb lihtsamaid käsipisteid ning õmbleb 

õmblusmasinaga lihtsamaid masinõmbluseid;  

- tunneb õmbluste tähiseid, tingmärke ja oskab neid lugeda; 

- oskab lugeda lihtsamaid lõikeid ja nende järgi detailid 

kangast välja lõigata; 

- valib tööks vajalikud abivahendid ja kasutab neid 

eesmärgipäraselt; 

- õmbleb  lihtsamaid  tarbe- ja rõivaesemeid. 

5. Tootearenduse alused 

 

tootearenduse etapid; hinna kujunemine, pakend, müük. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab lihtsamaid tootearenduse etappe ja teab kuidas toimub toote 

loomine; 

− loob iseseisvalt käsitöö tehnikates lihtsamaid tooteid, hinnastab 

need ja kasutab toote eksponeerimisel omaloodud ja kaunistatud 

pakendit; 

− kujundab grupitöös müügiletti ja saab müügitöö kogemuse. 

Teemad I-III õa Vahva käsitöö (2-3 õa) 

6. Tikkimine 

 

töövahendid ja materjalid, lihtsamad ühe- ja kaherealised pisted, töö 

viimistlemine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- oskab ühe ja kaherealisi tikkimispisteid; 

- teab, mida tahendab tikkimine ja milliseid töövahendeid 

selleks kasutatakse; 

- töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi; 

- kasutab tikandit tekstiilesemete kaunistamisel. 

7. Heegeldamine 

 

töövahendid ja sobivad materjalid; põhisilmuste heegeldamine (alg-, 

ahel- ja kinnissilmus, sambad); edasi-tagasi ja ringselt heegeldamine; 

tingmärgid ja skeemi lugemine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb heegeldamise töövahendeid / materjale ja heegeldab 

põhisilmuseid ning tunneb tingmärke ja loeb heegelskeemi; 

- kavandab omandatud töövõtete baasil väikesemahulisi 

heegeldatud esemeid; 

- kasutab heegeldamist väikeste esemete valmistamisel. 

8. Silmuskudumine materjalid ja töövahendid; silmuste moodustamine, parempidine ja 

pahempidine silmus, silmuste mahakudumine; töö viimistlemine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- koob põhisilmuseid, tunneb tingmärke ja oskab lugeda 

lihtsamaid kudumisskeeme; 
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- seostab käsitöölõnga jämedust ja eseme valmimiseks kuluvat 

aega; 

- kavandab omandatud töövõtete baasil väikesemahulisi 

kudumeid ja viimistleb need. 

9. Õmblemine  käsitsi õmblemine pisted, masinõmblused,  lihtsamate tarbetekstiilide 

ja rõivaesemete õmblemine ning viimistlemine   

 - tunneb õmblemise töövahendeid ja materjale; 

- oskab traageldada, õmmelda  lihtõmblust ja äärestada; 

- lõikab välja ja õmbleb lihtsama eseme. 

10. Kangakudumine lihtsamad praktilised oskused kangakudumise tehnoloogias; tööde 

ettevalmistus ja viimistlemine; materjali ja värvi mõju kangas. 

Oodatavad õpitulemused: 

- saab esmased teadmised kangakudumise tehnoloogiast; 

- tunneb kangakudumise töövahendeid ja materjale; 

- valib kangakudumiseks materjalid ja teab kuidas  materjale 

ette lõigata;   

- koob telgedel labases koes lihtsama eseme. 

11. Meisterdamine ja 

modelleerimine 

 

materjalide lihtsamad töötlemise viisid: mõõtmine, rebimine, 

voltimine, voolimine,  lõikamine, detailide ühendamine, 

kaunistamine, värvimine, viimistlemine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- töötab õpetaja juhendamisel, kasutab materjale säästlikult ja 

töövahendeid õigesti ning ohutult; 

- meisterdab ja modelleerib erinevatest materjalidest          

esemeid (ka savi); 

- leiab töö tegemiseks loovaid lahendusi ja kasutab mõtete 

väljendamisel erinevaid tehnikad. 

12. Punumine/ 

põimimine 

lihtsamate esemete punumine ja põimimine erinevate materjalidega 

(tekstiil, looduslikud materjalid). 

Oodatavad õpitulemused: 

- katsetab erinevate materjalidega läbi punumise ja põime 

mitmekesiste võtetega; 

- punub ja põimib lihtsama eseme. 

13. Viltimine  mõtete väljendamine läbi viltimistööde; lihtsamad viltimistööd, märg- 

ja nõelviltimine. 

 Oodatavad õpitulemused: 

- saab kogemuse kuiv- ja märgviltimisest ning kasutab oma 

mõtete väljendamisel lihtsamad villatöö võtteid;   

- tunneb lihtsamaid kuiv- ja märgviltimise töövahendid ja 

kasutab neid eesmärgipäraselt; 

- kirjeldab oma sõnadega töötulemust.   

Praktiline väljund  - läbitud ainekava väljundiks jäävad õpilasele tehtud tööd,  mis 

näitavad õpilase arengut ajas ning valitud huvialas; 

- valmib õpimapp tööproovide ning juhenditega; 

- korraldatakse näitus tehtud töödest. 

Teemad Moeloojad – õmblemine (3-4 õa). 

14. Tekstiil - 

õmblustarvikud - 

materjaliõpetus 

tekstiil ja kangaste omadused, kangaste sortiment, õmblustarvikud ja 

õmblusniidid, tekstiilmaterjalide hooldamine ja hoidmine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab rõivatekstiilide liigitust ja omadus, kangaste sortimenti ja 

oskab nimetada nende kaubanduslikke nimetusi;  
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- teab ja valib tööks vajalikud õmblustarvikud ja õmblusniidid; 

- määrab kanga paremat ja pahemat poolt ning koe- ja 

lõimelõnga suunda;  

- valib toote liigile ja tegumoele sobiva materjali. 

15. Õmblusseadmed- ja 

-vahendid, 

õmblemine/õmblustehn

oloogia 

 

terminoloogia, õmblusmasin, õmblusmasina tarvikud, masinõmbluste 

harjutused, praktilised tööd. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja tunneb õpitud lihtsamat erialast terminoloogiat; 

- tunneb ja oskab tööks ette valmistada ja kasutada lihtsamat 

õmblusmasinat: masinõmblusete valik vastavalt materjalile, 

niidistamine, nööpaugu tegemine; 

- teab peamisi õmblustöö ja kavandite loomise töövahendeid 

ning töövõtteid; 

- tunneb õmbluste tähiseid ja tingmärke ja oskab neid lugeda; 

- teab ja kasutab oma töös õpitud käsipisteid, masinõmblusi; 

- valib materjalile vastava niidi ja nõela; 

- kasutab õigeid töövõtteid ja arendab masinõmbluste 

sooritamise kvaliteeti; 

- õmbleb ja viimistleb lihtsamaid tooteid. 

16. Tikkimisseadmed ja 

-vahendid, 

tikkimine/tikkimistehno

loogia 

terminoloogia, tikkimismasin, tikkimismasina tarvikud, tikkimisfailide 

valimine, lugemine, kohandamine ja masinasse lisamine; masina 

häälestamine tööks; tikkimisprogrammidega tutvumine, lihtsamad 

programmeerimistööd; tikkimismasina tikandite harjutamine, 

praktilised tööd. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja tunneb õpitud  erialast terminoloogiat; 

- mõistab tikandi kavandamise ja tikkimismasina töö 

põhimõtteid ja tunneb vajalike tarvikuid; 

- valib ja kasutab tikkimistöös sobivaid töövahendeid, tarvikuid 

ja materjale; 

- valib lihtsamaid mustreid tikkimisprogrammis ja tikib selle 

valitud kanga detailile; 

- kasutab õigeid töövõtteid ja arendab tikandi sooritamise 

kvaliteeti. 

17. Erialane 

joonistamine, 

töökavand, lõiked 

värviõpetus, kompositsiooni alused, lõikeõpetus, stiiliõpetus 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab põhimõisteid värvidest, värviringi koostamise põhimõtet, 

värvide sobitamise põhimõtteid, inimkeha proportsioone; 

- koostab värviringi, sobitab värve ja oskab  joonistada 

inimfiguuri;  

- oskab lugeda lõiked ja neid vastavalt valitud suurusele riidele 

õigesti paigutada, määrab vajaliku varu ja lõikab detailid 

välja;  

- oskab vastavalt mõõtudele lõikeid õpetaja abiga pikendada 

või vähendada; 

- teab tänapäevaseid moesuundi ja kasutab neid oma toodete 

loomisel (joonistab tegumoe, valib materjali, sobiva 

tehnoloogia ja õmbleb ja viimistleb toote õpetaja abiga). 

18. Kaunistamine 

kaunistamisvahendid 

erinevad materjalid ja vahendid: helmed, nööbid, paelad, 

aplikatsioonid, tekstiilide kombineerimine, tikandid, fototrükk, 

riidemarkerid, paelad jm. 
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Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb lihtsamaid ja enamlevinumaid tekstiilide kaunistamise 

viise ning vahendeid; 

- kasutab sobivaid kaunistusviise oma toote disainimisel; 

- kombineerib erinevaid materjale ja kaunistuselemente toote 

loomisel. 

19. Taaskasutus materjalide kogumine, vanade rõivaesemete materjaliks 

ettevalmistamine, materjalide sorteerimine, teppimine, lapitehnika,  

Oodatavad õpitulemused: 

- sorteerib erinevad kogutud riideesemed ja valmistab nendest 

ette materjali, millest loob uue toote; 

- õmbleb taaskasutatud materjalidest eseme, kasutades 

lapitehnikat; 

- suhtub vastutustundlikult keskkonda ning oskab materjale 

säästlikult taaskasutad. 

Praktiline väljund - läbitud ainekava väljundiks jäävad õpilasele tehtud tööd, mis 

näitavad õpilase arengut ajas ning valitud huvialas; 

- valmib õpimapp tööproovide ning juhenditega; 

- korraldatakse näitus tehtud töödest. 
 

8. Juhendaja profiili kirjeldus (oskused, taust) 

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

käeliste tegevuste vastu, toetada laste loovust ja isetegemist ning küsida suunavaid küsimusi. 

Peale 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.
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9. Materjalid ja kirjandus:  
 

Raamatud:  

101 nõuannet algajale õmblejale (1997) Eestikeelne väljaanne koostöös Alma Litteraga. 

“Koolibri” 

Tööõpetus. Õmblemine ja konstrueerimine. (1980) E. Alliksoo, L. Laanpere. Kirjastus “Valgus” 

Mood ja stiil (2013) Toimetanud Kärt Jänes- Kapp. “Koolibri” 

“Kudumine” A. Pink (2002) Saara kirjastus 

“Õmblemine” A.Pink (2003) Saara kirjastus 

“Heegeldamine” A. Pink (2005) Saara kirjastus 

“Tikkimine” A. Pink (2005) Saara kirjastus  

  

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. 

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) 

 
 

 


