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TOIDUTEHNOLOOGIA ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS  

Toidutehnoloogia õpe on mõeldud I-III kooliastme kokandushuvilistele õpilastele, kes soovivad 

arendada toiduvalmistamise oskusi läbi praktilise õppe. Õppekavaga taotletakse, et õppija teab 

ja tunneb põhilisi toiduaineid, erinevaid töövõtteid köögis ja kasutab neid toiduvalmistamisel 

eesmärgipäraselt. 

Õppeköögis töötades järgitakse üldkehtivaid hügieeni,- töö- ja tuleohutusnõudeid. Õppetöö käigus 

tutvustatakse rahvuslikke toitumistavasid, tervisliku toitumise põhimõtteid. Kodumasinate ja 

koristusvahendite õpetamisel lähtutakse nüüdisaegsest tehnoloogiast. Tähtsal kohal ettevõtlikkuse 

arendamine ja üks osa õppest moodustab tunniväline tegevus - restoranide, kohvikute, 

pagaritöökodade ja teiste toitlustusega tegelevad ettevõtete külastus. 

Õppetöö läbiviimisel arvestatakse õpilase vanuse, huvide, võimete ja koostööoskustega 

kasutades enamjaolt meeskonna ja individuaalõpet, mis on tihedalt seotud praktiliste 

tegevustega. Õppetöös lähtutakse üldistest põhimõtetest: võrdsest kohtlemisest, olenemata 

eelteadmistest, oskustest ja soost. 

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

väärtuspädevus, õpipädevus, 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 tehnikasuuna valdkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate 

osapoolte huvide ja vajaduste analüüsist ning tuleviku vajadustest lähtuvalt. 

Sihtrühm I-III kooliaste  

Õppeaja kestus 6 õa 

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

alusel, 70 ak ühistegevused. 

Õppekeel eesti /keelekümblus 

Vastuvõtu tingimused 

− eesti ja/või teise kodukeelega õpilased; 

− alates I klassist; 

− huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale sisenemiseks 

vajalikud eeldused 
− huvi toiduvalmistamise vastu; 

− teised eelteadmised ja oskused ei ole vajalikud. 
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Õppevormid ja meetodid 

− õppetund, toidu valmistamine, arutelud, vestlused, grupitööd, 

muud praktilised tööd jne; 

− tundide näitlikustamine - restoranide, pagaritöökodade ja 

teiste ettevõtete külastused, esitlusvahendid, praktika; 

− meeskonna- ja isesevtöö -uurimistöö, katsed jm. 

− hariduskeskuse ühistegevused - õpperetked, laagrid, 

ekskursioonid. 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded: 
 

1.1 Pakkuda oma kodukohas noortele võimalusi loominguliseks vaba aja 

sisustamiseks,  mitmekesistades noorte enesearengut ning õppimisvõimalusi kokanduse 

vallas. 

1.2 Läbi toidutehnoloogia õppe arendada sotsiaalseid, loomingulisi ja iseseisva õppimise 

pädevusi ning laiendada üldist silmaringi. 

1.3 Arendada noortes ettevõtlikkust läbi iseseisva organiseerimise ja meeskonnatöö 

kogemuse ning läbi aktiivse praktilise tegevuse. 

1.4 Tekitada huvi toidutehnoloogia valdkonna vastu ning omandada süvendatud teadmised 

ja oskused valitud huvialal. 

Püstitatud ülesanded: 

1.5 Loovuse arendamine – praktilised ülesanded, käelised tegevused, ühistööd.  

1.6 Silmaringi avardamine – ettevõtete külastamine, ekskursioonid, õpperetked. 

1.7 Ettevõtlikkuse arendamine –  meeskondlike ja individuaalsete ettevõtmiste abil. 

1.8 Kaasaegse köögitehnika ja -töövahendite oskuslik ja ohutu kasutamine.  

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused  

Anda teadmised toidu tundmisest ja toidu valmistamisest, tervislikust toitumise, ettevõtlikkusest 

ja ohutusest köögis, arvestades võimalikult palju õpilaste individuaalsete omadustega ning 

eakohasusega. 

Oodatavad õpilase õpitulemused I kooliastmes: 

2.1 töötab õpetaja juhendamisel, kasutades lihtsamaid töövõtteid; 

2.2 hoiab korda ja puhtust oma töökohas ning järgib esmaseid ohutusnõuded; 

2.3 oskab kasutada kergemaid tööjuhendeid ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega; 

2.4 teab põhilisi retseptides kasutatavaid kaalu- ja mõõtühikute tähendusi ning lühendeid; 

2.5 teab ja tunneb lihtsamaid toiduvalmistamise viise; 

2.6 valmistab lihtsamaid tervislikke toite 

Oodatavad õpilase õpitulemused II kooliastmes: 

2.7 oskab nimetada peamisi toiduainete põhigruppe ja selgitada lihtsamaid kokanduse 

mõisteid; 

2.8 tunneb ja oskab vaadata pakenditel kasutatavaid tähistusi ja säilivustähtaegade 

märkimisviise; 

2.9 teab kuidas katta lauda ja mõistab erinevate lauakommete tähtsust; 

2.10 oskab koostada lihtsa ja tervisliku menüü ning teab tervisliku ja mitmekesise toitumise 

põhimõtteid; 

2.11 analüüsib juhendaja suunamisel ettevõtlusega seotud erinevaid etappe 

Oodatavad õpilase õpitulemused III kooliastmes: 
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2.12 osaleb erinevates ettevõtlusega seotud korraldus ettappides ning oskab oma ideid 

praktikas kavandada ja analüüsida;  

2.13 loob iseseisvalt või juhendaja abiga keerulisemaid retsepte ja oskab neid valmistada 

2.14 oskab ohutult läbi viia lihtsamaid katseid toiduainetega,  saab aru nende seaduspäradest 

ja oskab teostada sellekohast analüüsi; 

2.15 teab toiduaine ja jäätmete hoolimatust käitlemisest tulenevaid ohte tervisele ja 

keskkonnale. 

 

3. Õppekorraldus ja tundide jaotus 

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning 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: 

3.1 I - II õppeaasta - põhirõhk on  algteadmiste omandamisel - köök ja korrashoid, esmaabi, 

hügieen, põhilised toidugrupid, toidu ettevalmistamine, lihtsamate retseptide lugemine, 

toiduvalmistamise viisid, töövõtted, grupitöö jm. 

3.2 III- IV õppeaasta - toidu tundmine, märgistused, tervislik toitumine, tervisliku menüü 

koostamine, etikett ja kombed, ettevõtlikkuse algteadmised ja ühised grupitööd jm. 

3.3 IV-VI õppeaasta - on mõeldud süvahuvilistele kokandushuvilistele, kus õpilase areng 

on süsteemne, toetab  õpilase õpieesmärke. Õppetöö on suunatud rohkem väljakutseid 

pakkuvatele praktilistele töödele ja ettevõtlikkusele mis toetab õppuri edasiõpet. 

Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi, individuaalseid teadmiseid ja 

oskuseid. Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast. 

 

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga ja lõiming õppeainetega  

Õppekava aitab kaasa rahvusvähemuste integreerimisele Eesti ühiskonda ja kultuuriellu. 

4.1 Seos riikliku õppekavaga põhikooliastmes: ühendab tähelepanu loovuse ja 

eneseväljendusoskuse arendamisele. Arendab õpilase tundemaailma, intuitiivset ja 

loovat mõtlemist. Avaldab positiivset mõju kõikide ainete õppimisele.  

Väärtuspädevus – toidu valmistamine on arendav tegevus ja toitu valmistatakse 

grupitöös, ühised arutelud ning selle tulemuse analüüsimine aitavad õpilasel kujundada 

ja põhjendada oma arvamusi, tunda töörõõmu ning vastutust alustatu lõpule viia.  

Õpipädevus - õpitakse nägema ja analüüsima toiduvalmistamise  seost erinevate 

teadmistega ning kogetakse teisteski õppeainetes õpitu vajalikkust praktikas. Toidu 

valmistamine ja tulemuse analüüsiga arendab suutlikkust probleeme märgata ning 

lahendada, võimeid hinnata ja arendada ning oma õppimist juhtida.  

Suhtluspädevus -  toidukultuuri ja retseptide kohta teavet kogudes areneb õpilase 

funktsionaalne kirjaoskus ning täieneb tema tehnoloogia sõnavara.  

Matemaatikapädevus - toidutehnoloogias kasutab õpilane oma töös mõõtühikuid ja 

teisendamist, mis on toidu valmistamisel väga oluline. 

4.2 Õppeainete lõiming - lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes: 
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Kunsti õppeaine lõiming - kasutatakse kunstiainetega kattuvaid mõisteid (nt 

kompositsioon, struktuur, mõõdud, nurgad, geomeetrilised kujundid, plaan, stiil, 

variatsioon, improvisatsioon, dünaamika jms).  

Matemaatika õppeaine lõiming - tehakse tööde kavandamistel ja valmistamisel 

praktilisi mõõtmiseid, mõõtühikute teisendamist, toiduainete kaalumist. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled õppeainete lõiming - arendatakse suulist ja kirjalikku 

eneseväljendusoskust, funktsionaalset lugemisoskust ning info kanalite kasutamise 

oskust.  Kujundatakse isikliku arvamuse väljendusoskust ning teiste inimeste arvamuste 

arvestamist 

Loodus õppeainete lõiming - analüüsitakse keskkonda kui terviksüsteemi, märgates 

selles esinevaid probleeme ja võimalusi. Väärtustatakse looduslikku mitmekesisust ning 

vastutustundlikku ja säästvat eluviisi toidu valmistamisel. 

Sotsiaalainete õppeaine lõiming - rakendatakse nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma 

õpitöö- ja suhtuskeskkonna kujundamisel. Õpilane suunatakse teadvustama, analüüsima 

ja tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid 

ja seoseid tänapäevase toidukultuuriga.  

Ettevõtluse ja karjääri õppeainete lõiming - arendatakse soovi ja oskust endale 

eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt tegutseda. Kujundatakse  soovi ja 

valmisolekut elukestvaks õppimiseks ja iseseisvaks karjääriotsuste tegemiseks  tutvudes 

erinevate kokandusvaldomnade ametite/elukutsetega. 

4.3 Õppekava läbivad teemad - toidutehnoloogia ainevaldkond seostub kõigi läbivate 

teemadega, mille õpe kujundab õpilases praktilist mõtlemist, loovust, toiduvalmistamise 

oskusi ja eneseanalüüsi võimet. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - tutvumine toidutehnoloogia arengu  ja 

inimese rollimuutumisega tööprotsessis aitab tunnetada pideva õppimise vajadust.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng -  tähtis on toitu valmistades kasutada säästlikult nii 

toitu ei raiskaks. 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 toidukultuuri ja kommetega. Õpitakse teiste  

rahvuste toidukultuuri ja toidu valmistamise võtteid. 

Teabekeskkond – retseptide kavandamisel kogutakse infot ja õpitakse kasutama 

erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti 

kasutamine võimaldab kursis olla tehnoloogia uuendustega ning tutvuda uute 

retseptidega terves maailmas.  

Tehnoloogia ja innovatsioon - arutletakse arvuti kasutamise võimaluste üle oma tööde 

kavandamisel ja esitlemisel. Õpitakse oma tööd virtuaalkeskkonnas esitlema.  

Tervis ja ohutus - erinevate tööliikide puhul tutvutakse tööohutusega ning arvestatakse 

ohutusnõudeid  

Väärtused ja kõlblus - toidutehnoloogias kujuneb väärtustav suhtumine töösse ning 

töö tegijasse.  

 

5. Hindamine ja tagasisidestamine  
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Õppeaasta teemade kavandamisel arvestatakse õpilaste ettepanekutega ja eakohasusega, et 

saavutada õppeaastaks seatud õpieesmärgid. 

Õppetöö tagasisidestamine on üles ehitatud põhimõttel, kus lisaks vestlusele, arutelule ja 

näitlikustamisele on iga omandatud õpioskuse väljundiks iseseisev või vajadusel juhendatud 

praktiliste tööde sooritamine.  Õppides nii kõige paremal viisil õpitut rakendama, oma vigasid 

hindama ning meeskonnas töötama. Õpetaja suunab küsimuste ja juhendamise varal õpilast 

õppetöö käigus võimalikult iseseisvale tööle kui ka  grupis töötamist. Õppetöö käigus jälgib 

õpilasi ja suunab vastavalt vajadusele. Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus 

teemavaldkondade läbimise kohta.  Õppekava läbinud õpilane saab ettevalmistuse, algteadmised 

edasiõppeks kutsekoolis ja väljastatakse lõputunnistus. 

 

6. Tehniline baas ja õppevahendid 

Huvikool korraldab valdava osa õpet huvikoolis loodud õppeköögis, kus on õpilastele loodud 

ohutu ja kõikidele tervisenõuetele vastav õpikeskkond. Õppetööd rikastatamiseks klassiruumis 

internetiühendus ja esitlusvahendid õppefilmide, -mängude ja -piltide näitamiseks. Huvikool 

võimaldab õppe sidumist igapäevaeluga mis tähendab, et õpet viiakse läbi väljaspool 

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

  

I-VI õppeaasta 

Töövorm 
Praktiline õppetund; õppekäigud kohalikesse  toitlustus asutustesse; 

õppeekskursioonid teistesse maakondadesse; õppelaagrid. 

Klassiruum Nõuetele vastav õppeköök, 4 töökohta (grupis 3- 4 õpilast) 

Õpperuumid Saal / hooviala grillimisvõimalusega - ühistegevuste läbiviimiseks. 

Õppevahendid 
Raamatud, õppevideod, kokandusajakirjad, binakolaar, markeri tahvel, 

köögitarvikud jne 

Õppetehnika 
Köögitehnika - elektripliit, külmkapp, mikrouun, köögikombain, nui- ja tavaline 

mikser, vahvlimasin jne  
Esitlustehnika -arvuti, printer, kõlarid, projektor, ekraan. 

Kuluvahendid 
Toiduvalmistamine - toiduained, toidunõud. 
Korrashoid - salvrätid, köögipaber, köögi puhastus- ja nõudepesemis vahendid. 
Kirjutamis-, joonistamis-,  ja meisterdamisvahendid- värvipliiatsid, viltpliiatsid, 

markerid, harilikud pliiatsid, A4 paber, joonlauad, käärid, liim, papp jm. 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad  

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

osa läbimisel käsitletakse erinevate maade rahvuskööke, kasutatakse kaasaegseid töövahendeid, 

omandatakse erinevaid toiduvalmistamise oskuseid  ja analüüsitakse tehtut.  Õpilane arendatakse 

ettevõttlikust läbi kohvikute ja stiilipidude kavandamise ning teostamise. Silmaringi laiendamiseks 

ja seoste loomiseks külastatakse erinevaid toitlustusega tegelevaid ettevõtteid. 

Õppekava läbimisel on õpilasele loodud eeldused edasiõppeks nt kutsekoolis sobilikul erialal. 

Õpisisu teemad on seotud hariduskeskuse ühistegevustega - näitused, ekskursioonid, ühistunnid, 

õpperetked, laagrid jms. 
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Õppekava koosneb 11 õpisisu teemast, mis on jaotatud kuuele õppeaastale. 

Õppesisu teemad  

Teemad Toidutehnoloogia I-VI õa 

1. Tööohutus, 

hügieeninõuded ja 

korrashoid 

Tööohutus ja -hügieen. Kodukord. Esmaabi. 

Oodatavad õpitulemused: 
− teab ja järgib kokkuleppitud tööohutus- ja hügieeninõudeid 

köögis; 

− teab köögiga seonduvaid ohtusid ja oskab ohu korral käituda; 

− teab kuidas kasutada köögis olevaid esmaabitarbeid ning on 

teadlik nende asukohast õppeköögis. 

− hoiab korras oma töölaua ning töö lõppedes jätab endast järgi 

puhta köögi. 

2. Töövahendid ja 

seadmed 

Köögiseadmed (elektripliit, mikser, blender jm) ja toiduvalmistamise 

vahendid (nuga, riiv, köögikaal, vispel jm).  
Oodatavad õpitulemused: 

− valib toiduvalmistamisel õiged vahendid ja töövõtted ning 

kasutab neid ohutult; 

− teab ja peab kinni ohutusnõuetest elektriseadmetega töötamisel. 

3. Toiduretsepti 

lugemine  

Retseptide lugemine, toiduainete kaalumine, erinevad retseptis 

kasutatavad mahu- ja mõõtühikud: grammid, milliliitrid ja nende 

teisendamine ning ümberarvutamine.  

Oodatavad õpitulemused: 
− oskab lugeda retsepti ja valmistada selle järgi süüa; 

− tunneb olulisemaid retseptides kasutatavaid lüheneid, kaalu ja 

mõõtühikuid ning oskab neid vajadusel teisendada;  

− loob iseseisvalt lihtsamaid retsepte; 

− teab kuidas on võimalik erinevaid toiduaineid samaväärilistega 

asendada; 

− oskab internetivahendusel retsepte leida. 

4. Etikett ja kombed Käitumine söögilauas. Laua katmine ja kaunistamine (salvrätikute 

voltimine, muud kaunistused).  

Oodatavad õpitulemused: 
− tunneb ja katab  laua vastavalt lihtsamate etiketi nõuetele; 

− teab ja valib laua katmisel sobilikud serveerimis- ja lauanõud 

ning valib sobilikud  kaunistused; 

− teab kombeid ja viisaka käitumise põhireegleid söögilauas ning 

kasutab neid. 

5. Tervislik toitumine  Erialasõnavara. Toiduainete liigitamine. Toitainete sisaldus. Tervislike 

söömisharjumuste kujunemine. Toidupüramiid. Taldrikureegel.   
Oodatavad õpitulemused: 

− teab kuidas koostada lihtsat ja tervislikku menüüd; 

− tunneb tervislikku taldrikureeglit ja kasutab seda tervisliku 

menüü koostamisel; 

− analüüsib toidupüramiidi ja kirjeldab oma sõnadega enda pere 

toitumisharjumusi; 

− orienteerub tervislike ja ebatervislike toiduainete valikus. 
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6. Toiduainete 

keemia/katsed   

Toiduainete koostis. Sulatamine, külmutamine, tarretamine, 

kuumutamine, kergitamine, lahustumine, värvimine, happed, rasvad jm. 

Tööohutus. 

Oodatavad õpitulemused: 
− teab miks teatud toiduained omavahel reageerivad ja kirjeldab 

seda oma sõnadega; 

− oskab ohutult läbi viia lihtsamaid eksperimente ning saab aru 

nende seaduspäradest ja analüüsib saadud tulemusi. 

7. Toiduaine õpetus  Toiduainete põhigrupid. Kokanduses kasutatavad mõisted. Toiduainete 

võrdlemine. Säilitamine. 

Oodatavad õpitulemused: 
− teab ja nimetab  peamisi toiduainete põhigruppe; 

− selgitab oma sõnadega kokanduses kasutatavaid lihtsamaid 

mõisteid; 

− õppija loetleb toiduainete gruppi kuuluvaid toiduaineid; 

− märkab erinevuseid toidutoodete vahel ja loob paremusjärjestuse 

oma maitse seisukohalt. 

− nimetada peamiseid toiduainete säilitamise viise. 

8. Ettevõtlikkus/toote 

müük  

Eelarve, menüü loomine ja kalkulatsioon, hinna 

kujunemine,  kaubanduslik väljapanek, toodete müük, müügianalüüs. 

Oodatavad õpitulemused: 
− külastab erinevaid toitlustusega tegelevaid ettevõtteid ja saab 

ülevaate  toiduvalmistamisest antud asutuses; 

− osaleb erinevates korraldus ettappides ja saab kogemuse kohviku 

/stiilipeo korraldamisel ning läbiviimisel;  

− serveerib toitu kaunilt ja oskab müügiks kaubanduslikult välja 

panna; 

− saab müügitöö kogemuse, kasutades klientidega viisakat  ja 

lugupidavat suhtelmist; 

− analüüsib  meeskonnatöös  juhendaja suunamisel 

kohviku/stiilipeo tegemist erinevaid etappe. 

9. Toidu valmistamine  Toiduainete eeltöötlemine, külm- ja kuumtöötlemine. Serveerimine, 

garneering. 

Oodatavad õpitulemused: 
− oskab puhastada ja koorida erinevaid köögivilju; 

− teab erinevaid tükeldamise võimalus ja kasutab toidu 

valmistamseil õigeid tükeldamisviise; 

− valib toidu valmistamiseks sobiva valmistamise viisi - keetmine, 

praadimine, küpsetamine jne; 

− teab ja valmistab iseseisvalt õpitud toite, küpsetisi ja jooke ning 

lähtub tervislikkuse printsiibist; 

− valib toidu serveerimiseks sobivad nõud; 

− valmistab erinevatest toiduainetest sobilike garneeringuid, 

kasutades õpitud teadmisi. 

10. Toiduainete 

pakendid ja 

markeeringud 

Pakendid ja nende sorteerimine. Toidumärgised- päritolu, säilivusaeg, 

toitumisalane teave, e-ained, säilitusained  jm.  

Oodatavad õpitulemused: 
− tunneb ja oskab vaadata pakenditel kasutatavaid tähistusi ja 

säilivustähtaegade märkimisviise; 
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− teab erinevaid pakendite liike; 

− on teadlik kuidas toimub pakendite sorteerimine ning käitlemine 

kodus;  

11. Erinevate 

rahvusköögidega 

tutvumine  

Eesti köök. Teiste rahvuste köögid. Ajalooline ja kultuuriline taust.  

Oodatavad õpitulemused: 
− nimetada tavapäraseid Eesti rahvusroogi ja oskab neid 

valmistada; 

− teab kuidas valmistada  õppetöö käigus läbitud teiste rahvuste 

roogi, kasutades rahvusköögile omaseid tooraineid ja töövõtteid. 

Õppekava väljund Läbitud õppekava väljundiks jääb õpilasele õppeaasta vältel tehtud 

retseptide kogum ja praktiliste tööde kogemustepagas, mis näitab 

õpilase arengut ajas ning valitud huvialas.  

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus 

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

kokanduse vastu. Peale praktiliste ülesannete sooritamist viib läbi õpitut kinnistavat arutelu.  

Kasuks tuleb kokanduse-, noorsootöö-, pedagoogika- või meeskonna tööalane täiendkoolitus, et 

märgata õpilaste eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja kokandusalaseid teadmisi. 

Keelekümblus õppe läbiviimisel vajalik, keelekümbluse õpetaja kutse. 
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Internetiallikad: 

Lihtsad reteptid http://lihtsadretseptid.ee/ 

Retseptid https://nami-nami.ee/ 

Retseptisahtel https://retseptisahtel.ee/kiired-retseptid/ 

Toidutaldrik  (http://foodweb.ut.ee/foodplate/?lang=et)  

Toidutare - http//:www.toidutare.ee 
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