
	

	

KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE 

AINEKAVA 7-8. KLASSILE  

ÕPITULEMUSED	

1) tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest; 

2) arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle; 

3) teostab oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materjale; 

4) kasutab loovülesannete täitmiseks materjali kogudes nüüdisaegseid teabevahendeid ning 

ainekirjandust; 

5) tunneb ja väärtustab rahvaste kultuuripärandit; 

6) analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid edasisteks 

õpinguteks; 

7) valib tervislikku toitu, koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü ning valmistab 

erinevaid toite; 

8) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana. 

ÕPPESISU	

KÄSITÖÖ 

	

1. Disain ja kavandamine 

Tekstiilid rõivastuses ja sisekujunduses. Rõivastus kui ajastu vaimu peegeldaja – sotsiaalsed 

märksüsteemid. Moelooming. Komplektide ja kollektsioonide koostamise põhimõtted. Moe, 

isikupära ja proportsiooni põhimõtete arvestamine kavandades. Sobivate lisandite valik stiili 

kujundade. Ideekavand ja selle vormistamine. Ornamentika alused. Kompositsiooni 

seaduspärasuste arvestamine käsitööeset kavandades. Tekstiileseme kavandamine ja 

kaunistamisviisid erinevates tekstiilitehnoloogiates. 

 

2. Rahvakunst 

Kultuuridevahelised seosed, erinevused ja sarnasused. Mitmekultuuriline keskkond. Sümbolid 

ja märgid rahvakunstis. 



	

	
Kudumine, heegeldamine ja tikkimine eesti rahvakunstis. Rahvarõivad. Eesti etnograafiline 

ornament tänapäevase rõivastuse ja esemelise keskkonna kujundamisel. 

Teiste rahvaste etnograafia inspiratsiooniallikana. 

3. Töö organiseerimine 

Käsitöötehnikate ja tekstiilitööstuse areng ning seda mõjutanud tegurid ajaloos. Nüüdisaegsed 

tehnoloogilised võimalused ning uudsed võtted rõivaste ja tarbeesemete valmistamisel. 

Käsitsitöö väärtustamine tarbekunsti osana või isikupärase eneseväljendusena. Õmblemise ja 

käsitööga seotud elukutsed ning võimalused ettevõtluseks. 

Töövahendite ja tehnoloogia valik sõltuvalt materjalist ja valmistatavast esemest. Töö 

planeerimine üksi ja rühmas töötades. Vajaliku teabe hankimine tänapäeva teabelevist, selle 

analüüs ja kasutamine. Elektriliste töövahenditega töötamine ja nende hooldamine 

kasutusjuhendi järgi. Iseseisvalt tööjuhendi järgi töötamine. Oma töö ja selle tulemuse 

analüüsimine ning hindamine. Töö esitlemine ja eksponeerimine. Näituse kujundamine ning 

virtuaalkeskkonna kasutamine oma töö eksponeerimiseks. 

 

4. Materjalid 

Tekstiilkiudained. Keemilised kiud. Tehiskiudude ja sünteetiliste kiudude saamine ning 

omadused. Tänapäeva käsitöömaterjalid. Mitmesuguste materjalide kooskasutamise 

võimaluste leidmine. 

 

5. Tööliigid 

Tikkimine. Tutvumine erinevate tikanditega. Tikand loomingulise väljendusvahendina. 

Sümbolid ja märgid. Võimaluse korral tikandi kavandamine ja loomine arvutiga. 

Õmblemine. Kanga kuumniiske töötlemine. Rõivaeseme õmblemine. Mõõtude võtmine, rõiva 

suurusnumbri määramine, lõikelehe kasutamine ja lõigete paigutamine riidele. Valitud 

rõivaeseme õmblemiseks sobivate tehnoloogiliste võtete kasutamine. Eseme õmblemise 

tehnoloogilise järjekorra määramine. Õmblustöö viimistlemine. 

Kudumine. Silmuste kahandamine ja kasvatamine. Ringselt kudumine. Kirjamine. Erinevate 

koekirjade kudumine skeemi järgi. Silmuste arvestamine, eseme kudumine ja viimistlemine. 

Heegeldamine. Tutvumine heegeltehnika loominguliste võimalustega. 



	

	

KODUNDUS 

 
1. Toit ja toitumine 

Makro- ja mikrotoitained, nende vajalikkus ning allikad. Lisaained toiduainetes. Toiduainete 

toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine 

lähtuvalt 

toitumissoovitustest. Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad. Toitumisteave meedias 

– analüüs ja hinnangud. Toiduallergia ja toidutalumatus. Taimetoitluse ja dieetide mõju 

organismile. Toitumishäired. Eestlaste toit läbi aegade. Eri rahvaste toitumistraditsioonid ja 

toiduvalikut mõjutavad tegurid (asukoht, usk jm). Toiduainete muutused kuumtöötlemisel, 

toitainete kadu. Mikroorganismid toidus. Toiduainete riknemise põhjused. Hügieeninõuded 

toiduainete säilitamise korral. Toidukaudu levivad haigused. Toiduainete säilitamine ja 

konservimine. 

 

2. Töö organiseerimine 

Meeskonna juhtimine. Suurema projekti korraldamine alates menüü koostamisest, 

kalkulatsioonist ja praktilise töö organiseerimisest kuni tulemuse analüüsimiseni. Toiduga 

seonduvad ametid. 

 

3. Toidu valmistamine 

Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende kasutamine ja hooldus. Kuumtöötlemise viisid. 
Maitseained ja roogade maitsestamine. Supid. Liha jaotustükid ja lihatoidud. Kalaroad. Soojad 
kastmed. Kergitusained ja tainatooted. Vormiroad ja vokitoidud. Kuumtöödeldud järelroad. 
Rahvustoidud. 
 

4. Etikett 

Koosviibimiste korraldamine. Kutsed ja kingitused. Ideede ja võimaluste leidmine erinevate 

peolaudade kujundamiseks. Peolaua menüü koostamine. Rõivastus ja käitumine  

vastuvõttudel, koduses peolauas, kohvikus ning restoranis. 

 

  



	

	
5. Kodu korrashoid 

Erinevad stiilid sisekujunduses. Toataimede hooldamine. Kodumasinad. Olmekeemia. 

Puhastusvahendid, nende omadused ja ohutus. Suurpuhastus. 

 

6. Tarbijakasvatus 

Tarbija õigused ja kohustused. Märgistused toodetel. Ostuotsustuste mõjutamine, reklaami 

mõju. Teadlik ja säästlik majandamine. Leibkonna eelarve, tulude ja kulude tasakaal. Laenud. 

Kokkuhoiuvõimalused ja kulude analüüs. Kulude planeerimine erijuhtudeks (peod, tähtpäevad 

jm). 

 

Projektitööd 

Õpilased saavad valida kahe või enama korraga toimuva valikteema või aineprojekti vahel. 

Valikteemad ja projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse 

valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste 

projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste üritustega. Projektitööd 

valitakse, pidades silmas kohalikke traditsioone, uudseid ja tavapäraseid töötlemisviise ning 

teatud teema süvitsi käsitlemise huvi. Projektitöö valdkond moodustab iseseisva terviku, mille 

puhul ei eeldata õpilastelt teemaga seonduvaid varasemaid oskusi ega teadmisi. 

 

TEHNOLOOGIAÕPETUS 

 

Tehnoloogia igapäevaelus 

Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud. Eetilised tõekspidamised 

tehnoloogia rakendamisel. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Põllumajandus-, meditsiini- 

ja biotehnoloogia. Ressursside säästlik tarbimine. Töömaailm ja töö planeerimine. Tooraine ja 

tootmine. Tehnoloogilise maailma tulevikuperspektiivid. 

 

Disain ja joonestamine 

Leiutamine ja uuenduslikkus. Tehnilist taipu arendavate ja probleemülesannete lahendamine. 

Viimistlemine ja pinnakatted. Ergonoomia. Ornamentika. Toodete disainimine arvutiga. 

Joonise vormistamine ja esitlemine. Skeemid. Leppelisused ja tähised tehnilistel joonistel. 



	

	
Ristlõiked ja lõiked. Koostejoonis. Ehitusjoonised. 

 

Materjalid ja nende töötlemine 

Materjalide ja nende töötlemise kohta teabe hankimise võimalused kirjandusest ning 

internetist. 

Tänapäevased materjalide töötlemise viisid. Käsi- ja elektrilised tööriistad. Masinad ja 

mehhanismid. 

 

Arvuti ja materjalide töötlemise ühildamise võimalused (CNC-tööpingid). Optimaalse 

töötlusviisivalimine. Toodete liitevõimaluste kasutamine. Nüüdisaegsed võimalused 

materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel tooteks. Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded 

töötlemises, ohutud töövõtted. 


