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PUIDUTEHNOLOOGIA ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS  

 

Õppekava on loodud tehnikavaldkonna puidutehnoloogia õppe läbiviimiseks.  Õpilane saab 

teadmised puidutehnoloogiast, disainist ja joonestamisest läbi praktiliste tegevuste. Õppetöö 

lõimitakse erinevaid õppeaineid. Õppetöös lähtutakse üldistest põhimõtetest: õppeainete 

vahelistest seostest; võrdsest kohtlemisest, olenemata eelteadmistest, oskustest ja soost ja 

teaduspõhisusest ja allikakriitikast. Puidutehnoloogias kujundatakse traditsioonilisel ja 

nüüdisaegsel tehnoloogial põhinevaid teadmisi, oskusi, väärtusi ning hoiakuid. 

Puidutehnoloogia õpetab nägema käsitletavate teemade seost ümbritseva elukeskkonnaga ning 

soodustab eri õppeainetes ja elusfäärides omandatu praktilist rakendamist. Õpitakse mõistma 

toote loomisel tekkivaid valikuid, leidma ning kombineerima erinevaid keskkonnahoidlikke 

teostusviise ja neid analüüsima. Nüüdisühiskonnas on olulisel kohal tehnoloogiline kirjaoskus. 

Tundides uuritakse ning arutletakse nähtuste ja olukordade üle ning kasutatakse erinevaid 

teabeallikaid, ühendatakse loov mõttetöö ja käeline tegevus, mis on oluline inimese 

füsioloogilises ning vaimses arengus. Õppe käigus innustatakse õpilasi esitama uusi ideid, 

kavandatakse, modelleeritakse ja valmistatakse esemeid ning õpitakse neid esitlema. Ühiste 

arutluste käigus õpitakse eseme disainiprotsessi analüüsima, erinevaid tehnilisi ja loomingulisi 

lahendusi nägema, kogema ja hindama ning oma tööle hinnangut andma.   

Lähtutakse õpilaste ealisest arengutasemest. Seejuures arvestatakse õpilaste erinevaid võimeid ja 

huve ning toetatakse nende omaalgatust. Õppeaines rõhutatakse leiutajameelse tegevuse olulisust 

ning kujundatakse noorte tööalaseid käitumis- ja väärtushoiakuid. 

Õppekava soodustab põhikooli õppekavas märgitud üldpädevuste omandamist, sh kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste 

ja tehnoloogiaalane pädevus ning ettevõtlikkuspädevus.  

Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus huviringis osalemise ja teemavaldkondade 

läbimise kohta. Õppekava läbinud õpilane saab tõendi teemavaldkondade läbimise kohta, mis 

kinnitab tema algteadmisi edasiõppeks kutsekoolis. 
 

ÜLDOSA  

Õppekava kuulub tehnika valdkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 

huvide ja vajaduste analüüsist ning tulevikuvajadustest lähtuvalt. 

 

Sihtrühm: II-III kooliaste  

Õppeaja kestvus 6 õppeaastat 

Maht tundides 1260 ak , ühes õppeaastas 210 ak 

Õppekeel eesti 

Vastuvõtu tingimused - eesti rahvusest õpilased; 
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- huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale sisenemiseks 

vajalikud pädevused 

- õppima saavad asuda 4.-9. klassi õpilased; 

- õppima asumise eelduseks on mõõtmis- ja 

teisendamise oskus. 

Õppevormid ja meetodid - õppetöö läbiviimiseks kasutatakse praktilist tööd; 

- tundide näitlikustamiseks kasutatakse jooniseid, 

videoid, reaalselt valmis tehtud töid, fotosid; 

- loova töö tulemuseks on valmistöö, mille õpilane 

saab endale koju viia. 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded 

1.1 Pakkuda noortele võimalusi eesmärgipärase teadmispõhise ja loomingulise vabaaja 

sisustamiseks ning mitmekesistada noorte enesearengu võimalusi puidutehnoloogia vallas 

oma kodukohas. 

1.2 Luua mitmekesine õpikogemus ja võimalikult terviklik maailmapilt läbi erinevaid 

õppeainete lõimingu. 

1.3 Pakkuda mitmekülgset pilti puidutehnoloogiast, sh erinevatest puitmaterjalidest, 

tööriistadest ja nende kasutamisest ning töö planeerimisest ja teostamisest kuni 

lõpptulemuseni. 

1.4 Edendada noorte teadmisi ja anda praktilisi oskusi puidutehnoloogias. 

1.5 Tõsta oluliselt noorte sotsiaalset kohanemisvõimet, iseseisva töö oskusi seda läbi arutluste 

töö teostamise võimaluste algusest lõpuni, arvestades samal ajal teiste klassis viibivate 

õpilastega ning arendada õpilases huvi teda ümbritseva maailma vastu. 

Püstitatud ülesanded: 

1.6 Sisemine motiveeritus ja õpioskuse arendamine - läbi kaasaegsete õppevahendite ja 

seadmete  järkjärgulise tundmaõppimise. 

1.7 Erinevate tehnoloogiliste vahendite ja materjalidega tutvumine ja ohutu kasutamise oskuse 

omandamine. 

1.8 Ettevõtlikkuse arendamine individuaalsete projektide abil. 

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused 

Eesmärk on võimaldada alg- ja põhiteadmised  puidutehnoloogiast. Oodatavad õpitulemused: 

2.1 teab lihtsamaid töövahendeid ja töötlemisviise ning oskab neid töös kasutada; 

2.2 tunneb enam kasutatavaid materjale ja nende omadusi ning kasutab neid töös 

otstarbekalt;  

2.3 oskab kasutada erinevaid vabavaralisi rakendusi ideede otsimiseks; 

2.4 planeerib tööd ja lahendab sellega seotud ülesandeid; 

2.5 joonestab joonist ja disainib lihtsaid esemeid; 

2.6 valmistab jõukohaseid esemeid;  

2.7 kasutab õppetöös puur- (II ja III kooliaste) ja treipinki (III kooliaste); 

2.8 teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;  

2.9 väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid töövõtteid; 

2.10 kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks.  
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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 tundi, mis jaotatakse kuue 

õppeaasta vahel võrdsetes osades: 

Igal õppeaastal toimub 210 ak tunni ulatuses õppetööd, mis jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja 

iseseisvaks tööks, millede mahud sõltuvad õpilaste teadmistest ja oskustest. 

Õppe planeerimisel lähtutakse põhimõttest, et auditoorse ja praktilise õppe/iseseisva töö osakaal 

moodustab 2/3 kogu õppeajast. 

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga  

Seos riikliku õppekavaga II-III kooliastmes aitab omandada sotsiaalset ja  kodaniku-, 

enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-, ettevõtlikus- ja digipädevust – suutlikust ennast  teostada, 

mõista ja hinnata, arvestades erinevaid olukordi; teha koostööd teiste inimestega,  oskus 

kasutades uuenevaid eakohale sobivaid tehnoloogiad; planeerida õppimist ning seostada  õpitut 

erinevates olukordades ning probleeme lahendades.  

Puidutehnoloogia ainevaldkond toetub teistes õppeainetes omandatud teadmistele, pakkudes 

võimalusi jõuda praktilistes tegevustes arusaamisele, et teadmised on omavahel seotud ning 

igapäevaelus rakendatavad. Abstraktsele analüüsile lisanduvad nägemise, kompimise ja 

katsetamise võimalused ning silmaga nähtav tulemus. 

Õppeainete vaheline lõiming:  

4.1 Loodusained - selleks et töötada erinevate looduslike ja tehismaterjalidega, on tarvis 

tutvuda nende materjalide omadustega. Puidutehnoloogias puutuvad õpilased otseselt 

kokku mitme keemilise ja füüsikalise protsessiga. 

4.2 Keel ja kirjandus sh võõrkeeled – Õpilastes kujundatakse oskust väljendada end selgelt ja 

asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult. Teavet kogudes ja esitlusi koostades areneb 

õpilaste tehnoloogiline sõnavara. Uute ideede jaoks võõrkeelsetest materjalidest teabe 

otsimine toetab võõrkeelte omandamist. 

4.3 Matemaatika – puidutehnoloogias kasutavad õpilased loogilist mõtlemist ning 

matemaatilisi teadmisi. Õpilaste arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu ja 

nende tagajärgi märgatakse kohe, mõistetakse, et analüüs ning paremate lahenduste 

leidmine on vältimatu.  

4.4 Sotsiaalained – ühiselt töötades õpitakse teistega arvestama, käitumisreegleid järgima.  

4.5  Kehaline kasvatus - Praktilised ülesanded aitavad kinnistada terviseteadlikku käitumist ja 

õpetavad arvestama ergonoomika põhimõtteid. 

4.6  Kunstiained - erinevate esemete kavandamine ja disainimine ning valmistamine pakub 

õpilastele võimalusi end loominguliselt väljendada. Õpitakse hindama uudseid ja 

isikupäraseid lahendusi ning märkama toodete disaini funktsionaalsust ja seoseid 

kunstiloomingu ning kultuuritraditsioonidega. 
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5.  Hindamine ja tagasisidestamine 

 

Õppekava on ülesehitatud põhimõttel, kus lisaks teooriale ja näitlikustamisele on iga omandatud 

õpioskuse väljundiks praktilised tööd. Praktiline töö sooritatakse individuaaltööna. Õppides nii 

kõige paremal viisil õpitut rakendama, oma vigasid hindama, tööd parendama. Õpetaja suunab 

küsimuste ja juhendamise varal õpilast võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele, see 

tähendab ise tegemisele.  

Alates esimesest õppeaastast on õpetajal õppetegevuse kavandamisel võimalus koostöös 

õpilastega teha valikuid õppesisu teemade käsitlemises ja võimaluse korral arvestada õpilaste 

ettepanekutega õppetöö kavandamisel selleks, et taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud ning 

õpieesmärk täidetud.  

Läbitud õppekava väljundiks jäävad õpilasele oma praktilised tööd, mis näitavad õpilase arengut 

ajas ning valitud huvialas. 

 

6. Tehniline baas ja õppevahendid 

Huvikool korraldab kogu õppe klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on 

internetiühendus ning erinevate käsi- ja elektriliste tööriistade kasutamise võimalus. Tabelis on 

väljatoodud vajalikud vahendid läbi kolme õppeaasta. 

  
I-VI õppeaasta 

Töövorm Iseseisev ja praktiline töö  
Klassiruum 8-10 töökohta  
Abiruumid Masinaruum materjali ettevalmistamiseks; laoruum materjali hoidmiseks 

Õppe- 

vahendid 

lauad; kapid töövahendite ja  käsitööriistade paigutamiseks; puruimur; 

kompressor osade puhastamiseks lihvimistolmust; tööpinkide kuluvahendid 

(puurid, erinevad liivapaberid lihvpinkidele, saelehed ja lindid); puurpink, 

platesaag, vineerisaed, puidutreipink, käsifrees, lihvpink koos ketas- ja 

lintlihvijaga, käi, esmaabivahendite komplekt, kätepesuvõimalus 

(kraanikauss), akutrellid; erinevad käsitööriistad ja mõõtmisvahendid 

(nurgik, mõõdulint, nihik).  
Õppetehnika Õpetaja arvuti 

Kuluvahendid Liivapaber, erinevad kruvid ja naelad,tüüblid, PVA liim, linaõli, vineerisae 

terad, pintslid, kipsinuga, teip, ümarpulk, puitmaterjal, vineer, harilikud 

pliiatsid, joonlauad. 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Puidutehnoloogia õppekava on väljatöötatud Pernova Hariduskeskuse poolt.  

Antud õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja 

vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. Õpilane saab ennast rakendada praktiliste tööde 

tegemisel, mille käigus arendatakse ettevõtlikkust, disaini- ja analüüsioskust. 
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Õppekava koosneb viieteistkümnest teemast, mis on jaotatud kuuele õppeaastale Õppetegevuse 

käigus rakendatakse nüüdisaegset õpikeskkonda, tööriistu ja -vahendeid. Õppekava põhirõhk on 

õpilaste praktilistel töödel. 

Õpisisu teemad:  

Puidutehnoloogia I-VI õa 

1. TEEMA Mõõtmine ja märkimine 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab mis on joonlaud, mõõdulint, nurgik, nihik; 

- omab  algteadmisi korrektsest mõõtmisest, teisendamisest ja 

märkimisest; 

- oskab hinnata oma võimeid ja vastutust tööle õigete 

mõõtmete märkimisel. 

2. TEEMA Erinevad puitmaterjalid 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab mis on vineer, liimpuit, lehtpuu- ja okaspuu puit, spoon; 

- omab  algteadmisi Eestis enamlevinud puidu liikidest ja 

nende kasutamisest; 

- oskab valida tööks õiget materjali. 

3. TEEMA   Materjali säästlik kasutamine 

Oodatavad õpitulemused: 

- oskab materjali vajadusel taaskasutada; 

- oskab valida oma tööks materjali, seda säästlikult kasutades; 

- oskab valida õigeid töövõtteid materjali säästlikuks 

kasutamiseks. 

4. TEEMA   Tervishoiu- ja tööohutus võtted 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab puidu töötlemisega seotud terviseriske; 

- teab puidu töötlemisega seotud ohutusnõudeid;  

- oskab tööriistu ohutult kasutada. 

5. TEEMA   Käsisae kasutamine 

Oodatavad õpitulemused: 

- oskab teostada töid käsisaega arvestades kõiki 

tööohutusnõudeid; 

- oskab valida õige käsisae oma töö teostamiseks; 

- suudab saagida joone järgi.  

6. TEEMA   Elektrilise vineerisae kasutamine 

Oodatavad õpitulemused: 

- oskab teostada töid elektrilise vineerisaega arvestades kõiki 

ohutusnõudeid; 

- oskab valida õige paksusega materjali saega töötamiseks; 

- suudab saagida joone järgi. 

7. TEEMA   Akutrelli kasutamine 

- Oodatavad õpitulemused: 
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- oskab teostada töid akutrelliga arvestades kõiki 

ohutusnõudeid; 

- oskab valida õige otsiku kruvide keeramiseks või puuri 

puurimiseks; 

- suudab vahetada trelli puure ja otsikuid; 

- oskab trelliga puurida, kruve kinni ja lahti keerata. 

8. TEEMA Puidupõleti kasutamine  
- Oodatavad õpitulemused: 
- oskab teostada töid puidupõletiga arvestades kõiki 

ohutusnõudeid; 

- oskab põletada ette tehtud joone järgi.  
9. TEEMA   Puurpingi kasutamine 

Oodatavad õpitulemused: 

- oskab teostada töid puurpingiga arvestades kõiki 

ohutusnõudeid: 

- oskab valida õige puuri puurimiseks; 

- suudab vahetada puurpingi puure; 

- oskab detaili ohutult puurpingile kinnitada; 

- oskab puurpingiga puurida. 

10. TEEMA   Lihvimismasina kasutamine 

Oodatavad õpitulemused: 

- oskab teostada töid lihvimismasinaga arvestades kõiki 

ohutusnõudeid: 

- oskab valida õige otsiku kruvide keeramiseks või puuri 

puurimiseks;sobiva suurusega detaili masinal lihvimiseks; 

- suudab vahetada trelli puure ja otsikuid; 

- oskab masinaga lihvida. 

11. TEEMA Elektrilise peitli kasutamine 

Oodatavad õpitulemused: 

- oskab teostada töid elektrilise peitliga arvestades kõiki 

ohutusnõudeid: 

- oskab valida õige materjali. 

12. TEEMA Lintsae kasutamine 

Oodatavad õpitulemused: 

- oskab teostada töid lintsaega arvestades kõiki ohutusnõudeid: 

- oskab valida õige materjali lintsaega saagimiseks; 

- oskab joone järgi saagida. 

13. TEEMA Treipingi kasutamine  
Oodatavad õpitulemused: 

- oskab teostada töid treipingiga arvestades kõiki 

ohutusnõudeid; 

- oskab iseseisvalt tooriku treimiseks ette valmistada; 

- oskab tooriku treipingile kinnitada; 

- oskab valida treimiseks sobivad peitlid. 
14. TEEMA Töö planeerimine 
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Oodatavad õpitulemused: 

- oskab otsida ideid kasutades erinevaid vabavaralisi 
rakendusi 

- oskab teha tööst eskiisi; 
- oskab valida sobiva materjali ja tööriistad. 

15. TEEMA Joonise tegemine  
Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb mõisteid: piirikjooned, mõõtjooned, mõõtnooled, 

mõõtkava, eestvaade, pealtvaade, kõrvaltvaade. 

- oskab teha joonist mõõtkava järgi; 

- oskab teha joonist erinevatest vaadetest; 

- oskab kasutada joonise tegemiseks õigeid vahendeid.  
Mis on praktiline 

väljund 

Praktiliseks väljundiks on õpilase poolt valmistatud erinevad 

puitmaterjalist tooted, mis õpilane saab endale. 

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus (oskused, taust): 

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

puidutehnoloogia vastu: 

 

I-VI õppeaasta - tehnoloogia õpetaja, kes omab teadmisi puitmaterjalide eripärast, oskab 

kasutada erinevaid käsi- ja elektrilisi tööriistu; tunneb tervishoiu- ja töö ohutusvõtteid, omab 

teadmisi esmaabi andmisest. 

 

Kasuks tuleb noorsootöö- ja pedagoogika alane täiendkoolitus, et märgata õpilaste eripärasid ja 

arendada nende sotsiaalseid pädevusi.  

 

9. Materjalid ja kirjandus 

Endel Rihvk, „Puidutööd”. Koolibri: 2005. 

Albert Jackson, David Day, „Puutöömeistri käsiraamat”. TEA: 2006. 

Toimetanud Mart Soobik, „Tehnoloogia ja loovus“. 

Geenart Nagel, Endel Rihvk, „Oma kätega.“ Ilo: 2001. 

Hanno Isok, August Kõrbe, Elmar Meiorg, Endel Rihvk, „Poiste tööõpetuse jaotusmaterjal V-

VI klassile.“ Valgus: 1990. 

Õpetaja enda poolt välja töötatud / koostatud materjalid ja joonised ja praktilised 

õppevahendid. 

Veebilehed ideede leidmiseks: 

YouTube https://www.youtube.com/ 

Pinterest https://www.pinterest.com/ 

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit https://tehnoloogia.ee/ 

 

https://www.youtube.com/
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