Tööõpetuse ainekava 1. - 4. klass
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Tööõpetusega taotletakse, et õpilane:
 omandab teadmisi mitmesuguste materjalide ja töövahendite kohta, oskab neid oma töös säästlikult kasutada;
 omandab vajalikud oskused eluks, tööks ja harrastusteks;
 õpib valima ja õigesti kasutama lihtsamaid töövõtteid materjalide töötlemisel;
 õpib töötama suulise ja kirjaliku juhendamise abil, vajadusel kasutama abivahendina jooniseid;
 omandab iseseisva mõtlemise, otsustamise, töötamise oskuse, õpib oma tööd kriitiliselt hindama;
 õpib oma tööd kavandama, endale võetud tööülesandeid täitma ja alustatut lõpule viima;
 õpib töötama üksi ja kollektiivselt, vastutama enda ning kaaslaste eest;
 õpib kodus ja koolis korda ja puhtust hoidma, täitma isikliku hügieeni nõudeid;
 õpib väärtustama oma kodukoha, Eesti ning teiste rahvaste kultuuritraditsioone;
 omandab harjumuse lähtuda oma töös esteetilistest normidest ning tõekspidamistest.
 õpib hindama tööd, töö tegijat ning iseennast teatud kutse omandamise seisukohalt.

1. Ajaline maht:
klass 2 tundi, 2.a 1 tund, 2.b ja 2.c 2 tundi, 3. klass 2 tundi, 4. klass 1 tund
2. Eeldatav õpilaskontingent on:
1. klassis 7-aastased lapsed, kes on läbinud alushariduse raamõppekava ja/või eelkooli.
2. klassis 1. klassi lõpetajad
3. klassis 2. klassi lõpetajad
4. klassis 3. klassi lõpetajad

3. Õppeaine sisu ja õpitulemused
1.–4. klassi tööõpetus on poistele ja tüdrukutele ühine. Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda
lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning
käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma. Töötades õpib laps ilu nägema ja ise looma.
Õppetöö toimub integreeritult kunstiõpetusega, sest ainekavade teemad osaliselt kattuvad. Ainekava koostamisel arvestab õpetaja ka
teistes ainetes õpitavaga. Tööülesannete valikul seatakse eesmärk arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu,

silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise
oskust nii üksi kui ka rühmas töötades. Hindamisel on esmatähtis õpilase loov lähenemine ülesandele, tema käeline areng.

1. klass
2. klass
3.1. PABERI- JA
3.1. PABERI- JA
KARTONGITÖÖD. Paberi KARTONGITÖÖD. Paberi
rebimine, lõikamine,
rebimine, lõikamine, voltimine.
voltimine. Mõõtmine,
Mõõtmine, märkimine,
märkimine, šabloonide
šabloonide kasutamine.
kasutamine. Liimimine.
Liimimine. Paberitööde
Paberitööde kaunistamine.
kaunistamine. Värvimise
Värvimise erivõtted.
erivõtted. Modelleerimine ja
Konstrueerimine paberist,
konstrueerimine paberist,
kartongist ja papist; nende
kartongist ja papist; nende
kasutamine koos teiste
kasutamine koos teiste
materjalidega.
materjalidega.
3.2. VOOLIMINE.
3.2. VOOLIMINE. Materjali
Ümarplastikas teostatud
ettevalmistamine voolimiseks.
figuuridele väikeste detailide Ümarplastikas teostatud
lisamine.
figuuridele väikeste detailide
3.3. MEISTERDAMINE.
lisamine. Liikumisasendis
Aplikatsioonitööd ja
figuuride voolimine.
meisterdamine looduslikust 3.3. MEISTERDAMINE.
materjalist. Pisiesemete
Aplikatsioonitööd ja
kasutamine meisterdamiseks, meisterdamine looduslikust
neist mänguasjade, mudelite. materjalist. Pisiesemete
3.4. ÕMBLEMINE. Nõela
kasutamine meisterdamiseks,
niiditamine. Niidi kinnitamine neist mänguasjade. Detailide
riidesse õmblemise ja
erinevad ühendamisviisid.
tikkimise alustamisel ja
3.4. ÕMBLEMINE. Nõela
lõpetamisel. Niidi lõikamine niiditamine. Niidi kinnitamine
ja jätkamine. Pistete
riidesse õmblemise ja tikkimise
õmblemine. Nööbi
alustamisel ja lõpetamisel. Niidi
õmblemine.
lõikamine ja jätkamine. Pistete
3.5. LÕNGATÖÖD JA
õmblemine. Eel-, tikk-,

3. klass
4. klass
3.1. PABERI- JA
3.1. PABERI- JA
KARTONGITÖÖD. Paberi KARTONGITÖÖD. Paberi
rebimine, lõikamine,
rebimine, lõikamine, voltimine.
voltimine. Mõõtmine,
Mõõtmine, märkimine,
märkimine, šabloonide
šabloonide kasutamine.
kasutamine. Liimimine.
Liimimine. Paberitööde
Paberitööde kaunistamine.
kaunistamine. Värvimise
Värvimise erivõtted.
erivõtted. Modelleerimine ja
Modelleerimine ja
konstrueerimine paberist,
konstrueerimine paberist,
kartongist ja papist; nende
kartongist ja papist; nende
kasutamine koos teiste
kasutamine koos teiste
materjalidega.
materjalidega.
3.2. VOOLIMINE. Materjali
3.2. VOOLIMINE. Materjali ettevalmistamine voolimiseks.
ettevalmistamine voolimiseks. Ümarplastikas teostatud
Ümarplastikas teostatud
figuuridele väikeste detailide
figuuridele väikeste detailide lisamine. Reljeefse ornamendi
lisamine. Reljeefse ornamendi voolimine. Liikumisasendis
voolimine. Liikumisasendis figuuride voolimine.
figuuride voolimine.
3.3. MEISTERDAMINE.
3.3. MEISTERDAMINE.
Aplikatsioonitööd ja
Aplikatsioonitööd ja
meisterdamine looduslikust
meisterdamine looduslikust materjalist. Detailide erinevad
materjalist. Detailide erinevad ühendamisviisid.
ühendamisviisid.
3.4. ÕMBLEMINE. Nõela
3.4. ÕMBLEMINE. Nõela
niiditamine. Niidi kinnitamine
niiditamine. Niidi kinnitamine riidesse õmblemise ja tikkimise
riidesse õmblemise ja
alustamisel ja lõpetamisel. Niidi
tikkimise alustamisel ja
lõikamine ja jätkamine. Pistete
lõpetamisel. Niidi lõikamine õmblemine. Eel-, tikk-,
ja jätkamine. Pistete
üleloomispiste. Rist- ja

HEEGELDAMINE.
üleloomispiste. Lihtõmblus ja
õmblemine. Eel-, tikk-,
sämppiste. Lihtõmblus ja
Heegelnõela hoidmine
ühekordne palistus. Töö
üleloomispiste. Töö
ühekordne palistus. Töö
töötamisel. Lihtsa
käeshoidmine õmblemisel. Lõike käeshoidmine õmblemisel.
käeshoidmine õmblemisel.
heegeldustöö kavandamine, paigutamine riidele. Pehme
Riide lõikamine: riideserva
Riide lõikamine: riideserva
teostamine.
mänguasja kavandamine ja
tasandamine, kujundite
tasandamine, kujundite
3.6. IGAPÄEVAELUS
õmblemine. Lihtsa tikkimistöö väljalõikamine. Lõike
väljalõikamine. Lõike
VAJALIKUD TEADMISED kavandamine ja kaunistuspistete paigutamine riidele. Pehme paigutamine riidele. Pehme
JA OSKUSED. Ruumide
kasutamine.
mänguasja kavandamine ja
mänguasja kavandamine ja
korrastamine ja kaunistamine 3.5. LÕNGATÖÖD JA
õmblemine. Nööbi
õmblemine. Nööbi õmblemine.
tähtpäevade puhul. Riiete ning HEEGELDAMINE. Heegelnõela õmblemine. Lihtsa tikkimistöö Lihtsa tikkimistöö kavandamine
jalatsite hooldamine. Isiklik hoidmine töötamisel. Edasikavandamine ja
ja kaunistuspistete kasutamine.
hügieen.
tagasi ridade heegeldamine, töö kaunistuspistete kasutamine. 3.5. HEEGELDAMINE.
lõpetamine. Lihtsa heegeldustöö 3.5. LÕNGATÖÖD JA
Heegelnõela hoidmine
kavandamine, teostamine.
HEEGELDAMINE.
töötamisel. Alg-, ahel- ja
3.6. IGAPÄEVAELUS
Heegelnõela hoidmine
kinnissilmus. Edasi-tagasi
VAJALIKUD TEADMISED JA töötamisel. Alg-, ahel- ja
ridade heegeldamine, töö
OSKUSED. Ruumide
kinnissilmus. Edasi-tagasi
lõpetamine. Lihtsa
korrastamine ja kaunistamine
ridade heegeldamine, töö
heegeldustöö kavandamine,
tähtpäevade puhul. Riiete ning lõpetamine. Lihtsa
teostamine.
jalatsite hooldamine. Isiklik
heegeldustöö kavandamine, 3.6. IGAPÄEVAELUS
hügieen.
teostamine.
VAJALIKUD TEADMISED
3.6. IGAPÄEVAELUS
JA OSKUSED. Ruumide
VAJALIKUD TEADMISED korrastamine ja kaunistamine
JA OSKUSED. Ruumide
tähtpäevade puhul. Riiete ning
korrastamine ja kaunistamine jalatsite hooldamine. Isiklik
tähtpäevade puhul. Riiete ning hügieen.
jalatsite hooldamine. Isiklik
hügieen.
4. klassi lõpetaja oskab:
 eristada erinevaid materjale (paber, tekstiil, plastmass, puit, metall);
 käsitseda ja hooldada lihtsamaid tööriistu (käärid, nuga, nõel, naaskel, haamer);
 kasutada õigesti lihtsamaid töövõtteid materjalide töötlemisel;
 kavandada ja teostada töid;
 töötada iseseisvalt lihtsate tööjuhendite järgi;
 hinnata oma tööd esteetilisest ja praktilisest küljest;















hoida korras oma õppevahendeid ja töökohta;
hoida korras rõivaid ja jalanõusid;
teha lihtsamaid korrastustöid;
katta lauda;
käituda viisakalt söögilauas, kodus ja väljaspool kodu;
ohutustehnika nõudeid erinevate töövõtete rakendamisel kasutada;
heegeldamise ja tikkimise tingmärke;
kavandada ja valmistada lihtsaid esemeid;
heegeldada põhisilmuseid;
tikkida ühe- ja kaherealisi pisteid;
määrata koe- ja lõimelõnga suunda;
õmmelda käsitsi eelpistet ja nööpi;
viimistleda erinevates tehnikates töid.

4. Kontroll ja hindamine
Hindamine toimub vastavalt Jakob Westholmi Gümnaasiumi hindamisjuhendile LINK

5. Kasutatud kirjandus
1. A. Gunnars „Tikkimine ja pisted“
2. Käsitöö albumid.
3. A. Mulgi “Käsitöö koolis”.
4. E. Lind „Tekstiilitööd“
5. E. Lind „Tööõpetus 1.-4. klassile“ kogumikud
6. O. Soone “Tikkimine”.
7. S. Masso „Tööõpetus, toitlustamine“.
8. S. Kalvik „Eesti rahvustoite“.
9. Erinevad internetiotsingud (Youtube jt).
6. Lõiming
Vaata lõimingutabelit.

