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suuline ja kirjalik väljendusoskus,
tekstiloome,
sõnavara arendamine- töö erinevate infoallikatega,
erialased terminoloogia omandamine,
esitlusmaterjalide koostamine ja esitamine
Kombeid ja tavasid sisaldavad raamatud
Ajaloolised raamatud moest
Kokaraamatud
Võõrkeele häälduse ja sõnavara omandamine läbi retseptiraamatute, moeajakirjade, käsitööajakirjade,
Info hankimise vajadus internetist uurimustööde, referaatide koostamisel,
Teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest saadakse erinevate maade kokaraamatute,
kõik arvutused- kinda ja soki vajalike silmuste arvutamine,
mõõtmised praktilise õmblemise ja kavandite koostamisel,
mõõtühikute teisendamised,
materjali arvestus,
majanduslik planeerimine
Erinevatest ajalooetapist pärit kommete, tavade, väärtushinnangute, eluviiside käsitlus on seotud käsitöö, moe ja
toiduvalmistamisega,
Rahvarõivaste, käsitööesemete seos erinevate ajaloo etappidega
tervislik eluviis,
suhtlemine,
kehaline aktiivsus,
toitumist mõjutavad tegurid,
erinevate tekstiilkiududest kangaste omadused kandmisel
töö ja tarbimine meedia ja teave,
ühiskond ja sotsiaalsed suhted- tooteinfo,
tarbija õigused ja kohustused,
pere eelarve tasakaal,
tööaja planeerimine,
meediateave ja reklaami analüüs,
ühistöö korraldamine.
Usunditega seotud rõivamood;
Kalendritähtpäevade tähistamine lauakatmisel seoses usunditega, jõulud, lihavõttepühad
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tervislik eluviis, menüü analüüs, hügieeninõuded,
tervisesõbralikud tekstiilkiudained, nende kasvatamine ja töötlemine,
keskkonnateadlik tarbimine,
aia- ja põllusaadused,
jäätmed ja olmeprügi;
muutused toiduvalmistamisel (ainete lahustuvus, gaaside lenduvus)
majanduspiirkonnad,
taime – ja loomakasvatus,
toidukaupade ja tekstiilkiudude päritolu,
energiasäästlik tarbimine.
Tervisliku toitumise mõju organismile
Tervisesõbralike ja mittetervislike riiete kandmise mõju meie organismile
Siidiussi arenguetapid
tekstiilkiudude tootmine,
aine oleku muutused,
mehaaniline töö, elektriõpetus,
magnetnähtused, võnkumine ja lained,
mõõtühikud ja nende teisendamine,
toiduvalmistamise protsesside mõistmine (sulamine, aurumine jms), kodumasinate ja seadmete töö põhimõtted
kehaline aktiivsus,
mõju tervisele- toidupüramiid,
toiduvaliku vastavus kehalisele koormusele,
nn jõu ja energiatoodete analüüs.
disain,
värvusõpetus jm- ruumikujundus,
lauakatmine,
toitude serveerimine, etikett,
riietumine,
ettekannete vormistamine,
näitvahendite koostamine,
kavandite tegemine praktiliste tööde tegemisel
tehnoloogia igapäevaelus,
materjalid ja nende omadused.
kodumasinad ja seadmed, õmblusmasinad;
ergonoomika;
puidu ja metalli ning pinnakatete omadused ja kasutusvõimalused

