
Käsitöö ja kodundus 
 

Lõiming käsitöö ja kodunduse ainekavas 
Tiina Saago 

 

 
Käsitöö ja kodundus on õppeaine, mis annab võimaluse teoreetiliste teadmiste lõimimiseks 

igapäevases elus vajalike praktiliste oskustega. Õppeaine kuulub tehnoloogia ainevaldkonda ja 

seda õpitakse põhikooli teises ja kolmandas kooliastmes. Aine nimetusest lähtuvalt ei ole 

tegemist ainult käsitsi tehtava tööga vaid pigem töötegemise õpetusega, siin saadakse ülevaade 

käsitöö arengust seoses tehnoloogia arenguga. Õpilastele luuakse tingimused mõistmaks 

esemelist keskkonda, kultuuritraditsioonide ja tehnoloogilise maailma arengut, õpitakse 

kasutama tehnoloogia rakendusvõimalusi ning analüüsima tehnoloogilisi lahendusi, õpitakse 

märkama erinevate maade käsitöö- ja toitumistraditsioone ning nende seost ajaloo, kliima, usu ja 

kultuuritavadega. Loomingulistel ja praktilistel tegevustel on ka lõõgastav funktsioon nii 

õppetöös kui tulevases elus. Käsitöö seos tarbekunstiga loob eeldused loominguliseks 

eneseteostuseks. 

 

Kodundusõpe annab teadmised ja oskused igapäevaeluga toimetulekuks. Praktilise 

toiduvalmistamise kõrval õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid ning tasakaalustatud menüü 

koostamist, arendatakse majandamisoskust, hinnatakse keskkonnasäästlikku ja oma õigusi ning 

kohustusi teadvat tarbijat, analüüsitakse inimeste tarbijakäitumist ning püütakse leida seoseid ja 

vastuolusid inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel. Aines õpitakse tegema 

koduseid majapidamistöid ja nägema iga pereliikme osalemise vajalikkust nendes kaasa lüüa. 

Kodundusõpe loob head võimalused teoreetilistes õppeainetes omandatu (nt bioloogia, keemia, 

matemaatika, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus) lõimimiseks praktikaga. Tehnoloogiaõpetuses 

tutvuvad õpilased tehnoloogia võimalustega, õpivad analüüsima tehnoloogilisi lahendusi, 

kasutama uusi materjale ja tööriistu oma ideede teostamisel ning omandavad igapäevaseks eluks 

vajalikke oskusi. 
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1. Lõimingu võimalused ja -viisid 
 

Käsitöö ja kodunduse tundides toimub enamjaolt (kaks kolmandikku tunnist) praktilise 

suunitlusega tegevus aineõpetaja otsesel juhendamisel. Siin ongi õpetajal hea võimalus läbi 

arutelude luua seoseid teistes ainetes õpitud mõistete, protsesside ja teemadega, samas toimub ka 

väärtuste ja hoiakute kujundamine. Praktiliste esemete tarvis ideede genereerimisel võivad 

inspiratsiooni pakkuda mistahes aines omandatud teadmised (nt ajaloost, bioloogiast, 

geograafiast, kunstist, matemaatikast). Ainekavas on ettenähtud igas klassis valikteemade ja 

projektide osa. Valikteemad ja projektid võivad olla nii kodunduse-, käsitöö- kui ka 

tehnoloogiaõpetuse alased, kus toimub ainevaldkondlik lõiming. Samuti võib neid lõimida 

omavahel, teiste õppeainete või ka kooli üritustega, mis toetaks ainetevahelist lõimingut. 

Tehnoloogia ainevaldkond ühelt poolt toetub teistes õppeainetes omandatud teadmistele, teisalt 

aga pakub võimalusi läbi praktilise tegevuse jõuda äratundmiseni, et kõik meie teadmised on 

omavahel seotud ning rakendatavad praktilises elus. 

 

Õpilase sisemine lõiming tuleneb abstraktsest analüüsist, millele lisandub alati nägemise, 

kompamise, katsetamise võimalus ning silmaga nähtav tulemus ning areneb materiaalse maailma 

tunnetamine. Läbi mõtestatud tegevuse areneb käeline osavus, loomingulisus ja enesehinnang. 

Õpilane tunnetab oma võimeid ja oskab seostada neid eluks vajalike ning loominguliste 

tegevustega. Õpilase sisemist lõimingut toetab väline s.o õppekava lõiming, millest tuleb juttu 

alljärgnevalt. 
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2. Ainesisene lõiming 
 

2.1. Ainesisene horisontaalne lõiming 

 

Õppeaine käsitöö ja kodundus jaguneb neljaks osaks: käsitöö; kodundus; tehnoloogiaõpetus 

(viiakse läbi õppegruppide vahetusena); valikteemad ja projektid. Õppeaine osade järjestuse 

aasta lõikes planeerib õpetaja koostöös tehnoloogiaõpetuse õpetajaga. Ainesiseste osade järjestus 

ei ole üksteisest sõltuvuses, kuid siiski on soovitav teemade käsitlemisel arvestada keerukuse ja 

raskusastet. Siduvateks komponentideks aineosiste vahel on loovus, idee kavandamine, 

tööprotsessi organiseerimine ja praktiline lahendus (ise valmistatud ese, kodunduses valmistatud 

toit). Eseme disainimisel on võimalus kombineerida erinevaid tehnikaid ja tööliike, saavutamaks 

originaalseid lahendusi. Projektõpe võimaldab integreerida erinevad teemad, tööliigid ja 

aineosad. Oluline on julgustada õpilasi fantaseerima ja leiutama. 

 

 

2.2. Ainesisene vertikaalne lõiming 

 

Õppesisu teemaplokid on kooliastmeti samad, vertikaalne lõiming saavutatakse põhiliselt 

õpitulemuste kaudu. Õigete töövõtete kujundamine, loomingulisuse innustamine, 

materjalisäästlik tarbimine ja ohutult töökeskkonnas tegutsemine peaks olema esimese 

kooliastme käsitööõpetuse õpitulemus. Sellele tuginedes toimub ainesisene vertikaalne lõiming 

põhimõttel lihtsamast keerukamaks: teemadering laieneb; joonistamise ja kleepimise asemel 

kasutatakse kavandamisel tehnilist kirjaoskust ning arvuteid; töövõtted mitmekesistuvad; 

tehnoloogia muutub keerukamaks, lisanduvad eriotstarbelised masinad, elektrilised tööriistad ja 

elektrooniline kodutehnika; praktilised esemed/tooted on töömahukamad, kvaliteetsemad ja 

esteetilisemad. Tundes erinevate ametite olemust tekib side koolis õpitud ja tegeliku tööeluga, 

toimub sujuv üleminek mängulisuselt reaalsusse, kus kõik edasine oleneb õpilase huvidest, 

võimetest, enesehinnangust ja tahtest. Tööõpetuse õpitulemused on aluseks kolmele 

valdkonnaainele II kooliastmes: käsitöö, kodundus ja tehnoloogia. Joonisel 1. on õpitulemustest 

lähtuv vertikaalne lõiming käsitöö ja kodundusaines. 
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Joonis 1. Ainesisene (vertikaalne) lõiming 

 
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 

- tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat; 
- mõistab tehnoloogia arengut ja näeb sellest tulenevaid muutusi tööprotsessis ning nende 

mõju keskkonnale; 
- kavandab ja teostab oma ideid, lahendab loovalt endale võetud ülesandeid; 
- teab ohutu töötamise põhimõtteid ning järgib neid; 
- lähtub tervisliku toitumise põhimõtetest toidu valimisel ja valmistamisel; 
- tuleb toime koduse majapidamise ning pere eelarvega, käitub teadliku tarbijana. 

I kooliastme tööõpetust iseloomustab loov käeline aktiivsus, mis on oluline õpilase füüsilises ja vaimses 
arengus. Tööülesannete valikul lähtutakse eesmärgist arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid 

motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne 
I astme õpitulemused 

- töötab õpetaja juhendamisel, kasutades sobivaid materjale ja lihtsamaid töötlemisviise; 
- oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega; 
- hoiab korda ja puhtust ning järgib esmaseid ohutusnõudeid; 
- käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult. 

 

III kooliastmes keskendutakse rohkem loomingulisele 
tööle ja tööprotsessi teadlikule organiseerimisele. 
Õpetuse aluseks on käsitööeseme nn 
tootearendustsükkel 

III astme õpitulemused 
- valib tööeseme valmistamiseks sobivaid 

materjale, töövahendeid, tehnikaid;  
- leiab loovaid võimalusi õpitud käsitöötehnikate 

kasutamiseks. 

III kooliastmes õpitakse mitmekesist ja 
tasakaalustatud menüü koostamist, 
majandamisoskust, tarbijakaitset ja keskkonna 
säästliku käitumist. 

III astme õpitulemused 
- kalkuleerib toidu maksumust; 
- teab toiduainete kuumtöötlemise viise; 
- tunneb tarbija õigusi ning kohustusi; 
- planeerib majanduskulusid. 

 

II kooliastmes õpitakse tervisliku toitumise 
põhitõdesid, valmistatakse kergeid eineid ja 
omandatakse sotsiaalseid oskusi. 

II astme õpitulemused 
- teadvustab hügieenireeglite järgimise 

vajadust köögis töötamisel; 
- tunneb põhilisi toiduaineid ja nende 

omadusi ning valmistab lihtsamaid toite; 
- teab tervisliku toitumise põhialuseid. 

II kooliastmes on rõhuasetus eelkõige põhiliste 
töövõtete ja tehnoloogiate omandamisel ning 
juhendi järgi töötamisel.  

II astme õpitulemused 
- tunneb ja kasutab mitmesuguseid 

materjale ja töövahendeid;  
- leiab ideid ja oskab neid esitleda; 
- saab aru tööjuhenditest.  
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3. Ainevaldkondlik lõiming 
 

Esimese kooliastme õppeaine käsitööõpetus, on poistele ja tüdrukutele ühine ning käsitleb 

käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse algtõdesid. Teisest kooliastmest jagunevad õpilased 

vastavalt oma soovidele ja huvidele õpperühmadesse, valides õppeaineks kas käsitöö ja 

kodunduse või tehnoloogiaõpetuse, mis võimaldab õpilasel süvendatult tegeleda teda huvitava 

õppeainega. Igal õppeaastal (välja arvatud 4. ja 9. klass) vahetavad õpilased vähemalt 8 tunniks 

(4 õppenädalat) õpperühmad, tehnoloogiaõpetus asendub kodundusega ning käsitöö ja kodundus 

tehnoloogiaõpetusega. Nii käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse ainekava sisaldavad 

valikteemade ja ainealaste projektide osa. Projektõppe kaudu on kõige parem võimalus teostada 

valdkonna ainetevahelist lõimingut. Kuigi teemad ei ole omavahel seotud, on praktiliste esemete 

valmistamisel võimalik eri teemaplokkides omandatud oskused põimida ühte tööprotsessi ja 

tootesse.  

 

Näiteks:  

 
 
Kavandamine ja tööprotsessi organiseerimine läbib kõiki teemasid või projekte. Kõikide teemade 

käsitlemisel seostatakse käelise tegevuse võimalusi igapäevaeluga, kujundatakse õppekava 

üldpädevusi, teadvustatakse kultuuride mitmekesisust ja õpitakse hindama meie rahvuslikku 

kultuuripärandit. Praktilise tegevuse kaudu toimub oskuste, teadmiste ja väärtushoiakute 

omandamine, töö kui inimesele eriomase tegevuse teadvustamine ja tähtsustamine. 

 

 

3.1. Lõiming teiste ainetega 

 

3.1.1. Käsitöö ja kodunduse lõiming teiste ainevaldkondadega üldpädevuste kaudu 

 

Väärtuspädevus. Käsitöö- ja kodundusõpetus on suuresti oma olemuselt väärtuspädevuste 

edasikandja. Lõimingut teiste ainetega toetavad aineülesed projektitööd ja temaatilised üritused, 

nt laulupeod, vastlad, vabariigi aastapäev jne. 

a) Rahvuslike detailide kasutamine kaasaegse tarbeeseme kavandamisel. Disaini elemendid. 
Probleemide lahendamine. Materjalide liigid (puit). Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused. 
Toote viimistlemine. (Tehnoloogia ja käsitöö). 
b) Tavad ja kombed. Kanga kudumise põhimõte. Õmblemine käsitsi ja õmblusmasinaga. 
Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused. Lauapesu, -nõud ja -
kaunistused. (Kodundus ja käsitöö). 
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Õpipädevus. Käsitöö- ja kodundusõpetuses on oluline õpikeskkonna loomine ja töö 

planeerimine. Selleks on vaja teadvustada eelkõige tervislikkuse ja ohutuse tagamiseks teistes 

ainevaldkondades omandatud teadmisi. 

 

Suhtluspädevus. Teabeallikate abil töötamine arendab funktsionaalset lugemisoskust ning 

rikastab õpilaste tehnoloogiaalast sõnavara. Oma töö esitlemine ja valikute põhjendamine annab 

esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. Tööülesannete ja projektide tarvis materjali ja 

teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa võõrkeelte omandamisele. 

 

Matemaatikapädevus. Tehnoloogiaainetes kasutab õpilane loogilist mõtlemist ja matemaatilisi 

teadmisi oma tööprotsessis. Õpilase tehtud arvutustel ja mõõtmistel on alati ka praktiline tagajärg 

ning võimalus oma vigu kohe märgata, analüüsida ning paremaid lahendusi leida. 

 

Sotsiaalne pädevus. Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, selle põhjuste teadvustamine ja 

edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna arengu tunnetamisele. Ühiselt 

töötades õpitakse järgima käitumisreegleid, teistega arvestama ja oma arvamusi kaitsma. 

Tutvumine eri maade kultuuritraditsioonide ning nende kujunemise põhjustega aitab mõistvalt 

suhtuda teistesse rahvustesse. 

 

Ettevõtlikkuspädevus. Erinevate esemete disainimine ja valmistamine pakub õpilastele 

loomingulise eneseväljenduse võimalusi. Ülesannete ja ühiste arutelude käigus õpitakse hindama 

uudseid ja isikupäraseid lahendusi ning märkama esemete disaini funktsionaalsust ja seoseid 

kunstiloomingu ning kultuuritaustaga. Projektitöö raames leitakse erinevaid võimalusi oma 

ideede elluviimiseks, materiaalseks ja vaimseks teostamiseks ning kaasaegse turumajanduse 

tunnetamiseks.  

 

Enesemääratluspädevus. Läbi praktiliste ülesannete kinnistub terviseteadlik käitumine, 

ergonoomika põhimõtete arvestamine ning tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi 

koostoimimise väärtustamine. 

 

3.1.2. Käsitöö ja kodunduse lõiming teiste ainetega teemade ja mõistete kaudu 

 

Mida enam õpilase teadmised täienevad, seda rohkem avaneb võimalusi neid kasutada 

praktilistes tegevustes. Ainespetsiifikast lähtuvalt peaks eelnevalt õpitud mõisted ja teemad 
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assotsieeruma praktilises tegevuses. Nii nagu laieneb kooliastmeti käsitöö ja kodunduse aines 

teemade ring, tuleb teistes ainevaldkondades juurde ka uusi õppeaineid ja teadmisi. Eri 

valdkonna ainetes käsitletakse sarnaseid ja haakuvaid teemasid, mis oleks võimalik ja 

otstarbekas ajastada sobivalt. See eeldab aineõpetajatelt tutvumist teiste ainete ainekavadega ja 

koostööd.  

 

Näitena mõned ainetevahelised kattuvad teemad: 

inimeseõpetus: tervisliku toitumise põhimõtted; 

loodusõpetus: menüü koostamine või analüüsimine lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest; 

bioloogia: tervislik toitumine, söödavad aia- ja metsaviljad, bakterite mõju toiduainetele – 

hapendamine ja roiskumine, taigna kerkimine pärmi mõjul, hallitusseente kasulik ja kahjulik 

toime; 

keemia: toitained, tarbekeemia, erinevate tekstiilkiudude saamine ja nende omadused; 

füüsika: mahu- ja massiühikud, elekter, temperatuur; 

geograafia: eri maade kultuuriline mitmekesisus, toiduainete päritolu; 

ajalugu: eluolu ja kultuuri muutumine läbi aegade, esemete ja tehnoloogia areng; 

matemaatika: arvutused, mõõtmised, mõõtühikute teisendamine, kujutav geomeetria, loogika; 

kunst: kompositsioon, värvusõpetus, kavandamine, disainimine;  

tehnoloogiaõpetus: tehnoloogiline kirjaoskus ja selle vajalikkus, disain, toote kavandamine, toote 

viimistlemine, mõõtmed ja mõõtkava, lihtsa mõõtmestatud tehnilise joonise koostamine ja selle 

esitlemine, materjalide liigid ja nende omadused, tervisekaitse- ja tööohutusnõuded 

töötlemisprotsessis, ohutud töövõtted  

 

3.1.3. Käsitöö ja kodunduse lõiming teiste ainetega läbivate teemade kaudu 

 

Tehnoloogia ainevaldkond seostub kõikide läbivate teemadega.  

 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Tööharjumuste kujundamine, iseseisvalt tegutsemine, 

loovalt mõtlemine ja vastutamine oma töötulemuste eest on omane tehnoloogiavaldkonna 

ainetele. Samast aspektist läheneb ka kunsti- ja muusikaõpetus. Loova mõtlemise ja tegutsemise 

roll on elus toimetuleku alus. Oma huvide ja annete teadvustamine loob eeldused edasisteks 

valikuteks õppimises või muudes tegevustes. 

 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Tehnoloogiaainetes ja kunstiõpetuses pööratakse suurt 

tähelepanu materjalide säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele. Praktiline jäätmete sorteerimine 
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ning energia ja ressursside kokkuhoid tehnoloogiaainete tundides aitab loodusõpetuses, 

bioloogias ja geograafias saadud ökoloogiaalaseid teadmisi kinnistada. 

 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“. Algatusvõime, ettevõtlikus ja koostöö on tihedalt seotud 

tehnoloogia-ainete sisuga. Oma ideede realiseerimise ja tööprotsessi organiseerimise oskus on 

üks põhilisi valdkonna õppeainete eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult läbiviidud 

projektid, mis annavad õpilastele võimaluse oma võimeid proovida. Projektid annavad 

piiramatud võimalused erinevate ainete vahelisteks lõiminguteks. 

 

„Kultuuriline identiteet“. Tutvumine esemelise kultuuri, kommete ja toitumistavadega annab 

võimaluse näha kultuuride erinevusi ja teadvustada oma kohta mitmekultuurilises maailmas. 

Sellest vaatenurgast toetavad seda läbivat teemat ka kirjandus, geograafia, ajalugu ja kunst. 

 

„Teabekeskkond“. Oma töö kavandamisel ja ainealaste projektide käigus info kogumiseks 

õpitakse kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud informatsiooni 

usaldusväärsust. Interneti kasutamine annab võimaluse olla kursis tehnoloogia uuendustega ning 

tutvuda disainerite ja käsitöö tegijate loominguga üle maailma. Siin on oluline võõrkeelte, 

enamasti inglise keele oskus. 

 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“. Arutletakse intellektuaalomandi kaitse ning arvuti kasutamise 

võimaluste üle oma tööde kavandamisel ja esitlemisel. Õpitakse oma tööd virtuaalkeskkonnas 

esitlema. Tutvumine täisautomaatsete arvuti abil juhitavate seadmetega ning võimalusel ka 

nendega töötamine aitab tunnetada tänapäevaseid tehnoloogia võimalusi. Siin lõimuvad 

tehnoloogiõpetus, kunst, käsitöö ja matemaatika. 

 

„Tervis ja ohutus“. Erinevate tööliikide juures on oluline tööohutusega tutvumine ning 

ohutusnõuete arvestamine töötamisel. Mitmesuguste looduslike ja sünteetiliste materjalide ning 

nende omadustega tutvumine aitab teha tervisest lähtuvaid valikuid esemelises keskkonnas. 

Lõimumist toetab keemia. Tervisliku toitumise põhitõdede omandamine ning tervislike toitude 

praktiline valmistamine aitab luua aluse terviseteadlikule käitumisele. Sama teemat käsitletakse 

nii bioloogias, keemias kui ka inimeseõpetuses. 

 

„Väärtused ja kõlblus“. Tehnoloogiaainetes kujundatakse hindavat suhtumist töösse ja töö 

tegijasse. Rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi üksteisega arvestamisel, 

organiseerimisoskuse arendamisel ning võimalike konfliktide lahendamisel. Pööratakse 
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tähelepanu üldtunnustatud väärtushinnangute omandamisele, mis lõimub paljude ainetega, 

eelkõige inimeseõpetusega. 

 

 

3.2. Ajaline kooskõla 

 

Käsitöö ja kodundusaine, tuginedes teistes ainetes omandatud teadmistele, vajab teemade 

käsitlemisel ajalist kooskõlastamist. Arvestades, et teemad aines ei ole klassiti omavahel otseselt 

seotud ja ajaliselt järjestatud, on võimalik kohandada teemade käsitlemine ajaliselt teiste 

lõimuvate ainete teemadega. 

 

Nii näiteks tervisliku toitumise teemat käsitletakse inimese- ja loodusõpetuse ning bioloogia 

tundides eri kooliastmetes. Seega on kodundusõpetajal vajalik endale selgeks teha, millisest 

aspektist teemat käsitletakse ja millal. Vägagi efektiivne oleks, et teoreetiliselt on teema läbitud 

(nt menüü koostatud) ja kodundustunnis toimub kohe praktiline teostus (toidu valmistamine 

koostatud menüü järgi). Kodundusaine seisukohalt aitaks see ajaressurssi kokku hoida ja tekiks 

otsene seos kahe aine vahel. 
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4. Kodunduse lõiming teiste ainetega 
 

Näide 1. Teemakeskne lõiming kodunduse ning loodus- ja inimeseõpetusega. 

Teema Tervislik toitumine II kooliaste. Alateemad on kirjas õppeaine nimetuse all (vt joonis 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Teema Tervislik toitumine alateemad 
 

Teises kooliastmes on kolmes aines käsitletav ühine teema Tervislik toitumine. Selle teema 

õpetamine peaks kindlasti toimuma aineõpetajatevahelise koostööna. Siin on oluline ajaline 

kooskõla. Kõigepealt läbitakse inimeseõpetuse tunnis teoreetiliselt tervisliku toitumise põhitõed, 

sellele peaks kohe järgnema loodusõpetuses menüü koostamine eelneva õpetuse põhitõdedest 

lähtuvalt ja siis praktiline kodundustund, milleks ettevalmistus on juba teistes ainetes tehtud. 

Tulemuseks on teooria kinnistumine praktikas ja kodunduse tunni raames teoreetilise teema 

kattumine.  
 

Tabel 1. Õpitulemused, õppetegevused ja hindamine kodunduses 

 

Käsitletava teema ühine eesmärk toetab õppekava mitmeid üldpädevusi, nagu:  

õpipädevus – suudab märgata ühe valdkonna ülesannete puhul võimalusi teise valdkonna 

teadmiste kasutamiseks ja rakendamiseks;  

 
Soovitavad õpitulemused 

 
Õppetegevused 

 
Hindamine 

Teab tervisliku toitumise 
põhialuseid 

Selgitab kuidas toitumine on seotud 
tervisega 

 

Tunneb põhilisi toiduaineid ja 
nende omadusi 

Kirjeldab tegureid, mis mõjutavad inimese 
toiduvalikut 

 

Väärtustab tervislikku eluviisi Koostab endale tervisliku toidumenüü ja 
analüüsib seda lähtudes tervisliku toitumise 
põhimõtetes 

Menüü koostamine 

Oskab valmistada lihtsamaid 
toite 

Valmistab praktikumis menüü järgi toidu Toidu valmistamine 
õppeköögis 

INIMESEÕPETUS 
Tervisliku eluviisi 

komponendid. Tervislik 
toitumine. Tervisliku toitumise 

põhimõtted. Toitumist 
mõjutavad tegurid. 

 
LOODUSÕPETUS 

Menüü koostamine või 
analüüsimine lähtudes 

tervisliku toitumise 
põhimõttest. 

KODUNDUS 
Toiduained ja toitained. 

Tervisliku toitumise 
põhitõed. Toidupüramiid. 

Tervislik 
toitumine 
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ettevõtlikkuspädevus – suudab ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja 

oskusi; 

enesemääratluspädevus – väärtustab tervislikke eluviise, hoolitseb oma vaimse ja füüsilise 

tervise eest;  

sotsiaalne pädevus – oskab teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; 

aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel. 
 

Õppeainete õpitulemused on seotud läbivate teemade õpitulemustega järgnevalt:  

„Tervis ja ohutus“ – terviseteadliku käitumise kujundamine; 

„Väärtused ja kõlblus“ – rühmas töötades üksteisega arvestamine, organiseerimisoskuse 

arendamine ja ühise töö analüüsimine; 
 

Näide 2. Kodundusõpetuse lõiming bioloogia ja füüsikaga õppesisu kaudu.  

Teema Toidu säilitamine III kooliaste.  
 

Bioloogias räägitakse toidu riknemisest ja selle põhjustest seoses bakteritega. Füüsikas õpitakse 

elektrivoolu, selle kasutamise otstarvet ja ohutust, käsitletakse mõisteid kuumutamine, 

termomeeter ja sellega mõõtmine. Nendes ainetes käsitletud teema ühiseks tulemuseks on 

teadmine, et toiduainete konserveerimisel on oluliseks komponendiks bakterite hävitamine 

kuumutamise teel. Seega on võimalus luua seos eri ainetes omandatud mõistete ja teemadega 

ning rakendada neid praktikas st kodundus tunnis. Ilmselt peavad kodundusaine õpetajad ka 

paluma õpilastel meenutada varemomandatud teadmisi ja suutma arutluste käigus panna õpilased 

aktiivselt oma teadmisi jagama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Teema Toidu säilitamine alateemad 

FÜÜSIKA 
Elektrivool. Elektriliste 
soojendus seadmete 

otstarve, kasutamine ja 
ohutusnõudeid. 

BIOLOOGIA  
Käärimine. Käärimiseks 

vajalikud tingimused. 
Bakterid. Toidu riknemine. 

Bakteriaalse riknemise eest 
kaitsmise viisid. 

KODUNDUS
Toiduainete riknemise 

põhjused. Hügieeninõuded 
toiduainete säilitamisel. Toidu 

kaudu levivad haigused. 
Toiduainete säilitamine ja 

konserveerimine. 

Toiduainete 
säilitamine 
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Selle teema juures oleks vajalik bioloogiaõpetajaga saavutada tundide ajaline kooskõlastus. 

Toiduainete riknemine, selle põhjuste teadmine ja tekkepõhjuste ärahoidmine on säilitamise 

eelduseks. Kuna bioloogias käsitletakse teemat põhjalikumalt, siis pole kodunduses mõtet seda 

dubleerida, vaid minna sealt edasi juba toiduainete säilitamise ja konserveerimise õpetamisega. 

Tänapäeval kasutatakse toiduainete säilitamiseks enamasti külmutamist. Siinkohal on õige aeg 

rääkida erinevatest külmikutest, nende töötamise põhimõttest ja külmutusrežiimidest. Soovitatav 

on konsulteerida selle teema käsitlemisel füüsikaõpetajaga. Ka keemias käsitletakse 

konserveerimisega seonduvat: vee tähtsus ja vee iseloomulikke füüsikalisi omadusi (paisumine 

jäätumisel, suur erisoojus ja aurustumissoojus). 

 

Tabel 2. Õpitulemused, õppetegevused ja hindamine kodunduses 

 

Lõiming toetab eelkõige õpipädevust - tunda erinevaid õpistrateegiaid ja neid sobivalt kasutada; 

kasutada õpitut erinevates kontekstides ja probleemide lahendamisel; analüüsida enda teadmisi ja 

oskusi ning läbivat teemat „Tervis ja ohutus“.  

 

Näide 3. Õpitulemustepõhine lõiming kodunduse ja keemias 

Teema Analüüsib menüü tervislikkust, koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü, III 

kooliaste. 

 

Tervisliku toitumise teema läbib kodunduse ainekava vertikaalselt alates I kooliastmest. Aste-

astelt muutub see teadmistepõhisemaks ja õpilase jaoks ka põhjendatumaks. Siinkohal tuleb esile 

ainesisene lõiming. 

Selle näite puhul on jällegi vajalik teemade ajaline kooskõlastatus, et tekkiks reaalne seos 

praktilise elu ja õpitavate ainetega.  

 
Soovitavad õpitulemused 

 
Õppetegevused 

 
Hindamine 

Tunneb toidu erinevaid 
säilitusviise ning riknemisega 
seotud riskitegureid 

Analüüsib toiduainete toiteväärtust, 
hindab nende kvaliteeti 

 

Väärtustab bakterite tähtsust 
looduses ja inimese elus 

Selgitab toidu bakteriaalse riknemise 
eest kaitsmise viise 

 

Teab toidu valmistamisel 
toimuvaid muutusi ning 
oskab neid teadmisi 
rakendada 

Toob näiteid nähtustest: sulamine, 
tahkumine, aurumine; 
kondenseerumine - olulisi tunnuseid ja 
seostab teiste nähtustega 

Kirjeldab toiduainete 
säilitamise ja 
konserveerimise viise ning 
tingimusi 

 Selgitab vee füüsikaliste omaduste 
mõju kuumutamisel ja jäätumisel  
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Bioloogia ja keemia tundides toimub õppetöö klassil üheskoos, aga kodundust õpitakse 

rühmatundides. Et õpitud teooriat praktikas kinnistada, oleks mõistlik ajastada teema käsitlus ka 

valdkonna siseselt.  

Ühise õpitulemuseni püütakse jõuda erinevatest aspektidest. Siin võiks teoreetilise analüüsimise 

teostada emma-kumma aine sees, kuid praktiline teostus toimuks kodundustunnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Teema Analüüsib menüü tervislikkust, koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü 

õpitulemused 

 

Tabel 3. Õpitulemused, õppetegevused ja hindamine kodunduses 

 

Lõiming toetab järgmisi õppekava üldpädevusi juhul, kui leiab praktilise väljundi.  

õpipädevus – suudab märgata ühe valdkonna ülesannete puhul võimalusi teise valdkonna 

teadmiste kasutamiseks ja rakendamiseks; 

ettevõtlikkuspädevus – suudab ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja 

oskusi; 

enesemääratluspädevus – väärtustab tervislikke eluviise; 

 
Soovitavad õpitulemused 

 
Õppetegevused 

 
Hindamine 

Analüüsib menüü tervislikkust Nimetab makro- ja mikrotoitaineid  
Koostab tasakaalustatud  
ja mitmekülgse menüü 

Koostab endale tervisliku toidumenüü ja 
analüüsib seda lähtudes tervisliku 
toitumise põhimõtetest.  
Hindab toiduaine toitainelist koostist 

Menüü koostamine  

Väärtustab tervislikku eluviisi Valmistab enda koostatud menüü järgi 
toidu 

Toidu valmistamine 
õppeköögis 

BIOLOOGIA  
selgitab valkude, rasvade, 
süsivesikute, vitamiinide, 

mineraalainete ja vee 
ülesandeid inimorganismis ning 
nende üle- või alatarbimisega 

kaasnevaid probleeme. 

KEEMIA 
Eluks olulised süsinikuühendid 
(sahhariidid, rasvad, valgud), 

nende roll organismis. 
Erinevate ainete lahustuvuse 
võrdlemine vees (nt suhkur, 

keedusool). 

KODUNDUS
Makro- ja mikrotoitained, nende 

vajalikkus ning allikad. 
Lisaained toiduainetes. 
Toiduainete toitainelise 

koostise hinnang. 

Analüüsib menüü 
tervislikkust, 

koostab 
tasakaalustatud ja 

mitmekülgse 
menüü.
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sotsiaalne pädevus – teeb koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides, aktsepteerib 

inimeste erinevusi ning arvestab neid suhtlemisel. 

 

Õppeainete õpitulemused on seotud läbivate teemade õpitulemustega järgnevalt: 

„Tervis ja ohutus“ – terviseteadliku käitumise kujundamine; 

„Väärtused ja kõlblus“ – rühmas töötades üksteisega arvestamine, organiseerimisoskuse 

arendamine ja ühise töö analüüsimine; 

„Kodanikuühiskond ja ettevõtlikus“ – koostöö ja tööprotsessi organiseerimine. 

 

Näide 4. Kodunduse ja keemia lõiming õppesisu kaudu 

Teema Kodu korrashoid, III kooliaste.  

 

Õpitulemuste järgi kodunduses peaks õpilane oskama leida materjalidele sobivaid 

puhastusvahendeid, teadma puhastusainete pH- taseme ja otstarbe seoseid; keemias – märkab 

keemiaga seotud probleeme igapäevaelus ja praktilises inimtegevuses, mõistab igapäevaelus 

kasutatavate kemikaalide ja materjalide ohtlikkust, rakendab nende kasutamisel vajalikke 

ohutusnõudeid. 

Selle teema juures on keemiaalastel teadmistel väga suur osakaal. Teemakeskne lõiming toimub 

erinevate õppesisude kaudu ja lõimub teemas tervikuks. Siin võiks toimuda aineõpetajate 

vaheline koostöö, kus teooria ja katsetused toimuvad näiteks ühildatud tunnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Teema Kodu korrashoid õppesisu 

 
KODUNDUS 
Olmekeemia. 

Puhastusvahendid, nende 
omadused ja ohutus. 

Suurpuhastus. 

KEEMIA 
Happed ja lahused 

igapäevaelus. Lahuste pH 
skaala, selle kasutamine 

ainete lahuste 
happelisuse/aluselisuse 

iseloomustamisel.

 
Kodu 

korrashoid 
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Tabel 4. Õpitulemused, õppetegevused ja hindamine kodunduses 

 
 
Lõiming toetab järgmist õppekava üldpädevust: 

õpipädevus – suudab märgata ühe valdkonna ülesannete puhul võimalusi teise valdkonna 

teadmiste kasutamiseks ja rakendamiseks. 

Õppeainete õpitulemused on seotud läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“ – eelkõige tähelepanu 

suunamine tervisliku ja ohutu käitumise oskustele. 

 
Soovitavad õpitulemused 

 
Õppetegevused 

 
Hindamine 

Märkab keemiaga seotud 
probleeme igapäevaelus, 
ümbritsevas keskkonnas ja 
praktilises inimtegevuses  

Toob näiteid tuntumate hapete, 
aluste ja soolade kasutamisest 
igapäevaelus 
 

 

Oskab vastavalt materjali 
omadustele ja määrdumise 
iseloomule leida sobiva 
puhastusvahendi ning –viisi 

Loeng ja vestlus teemadel: 
olmekeemia, puhastusvahendid, 
nende omadused ja ohutus ning 
suurpuhastus. 

 

Teab puhastusainete ph-taseme ja 
otstarbe seoseid 

  

Mõistab igapäevaelus kasutatavate 
kemikaalide ja materjalide 
ohtlikkust, rakendab nende 
kasutamisel vajalikke 
ohutusnõudeid 

Näidis-vahenditega 
demonstreerimine ja katsetamine  

Koostab tabeli endale 
sobivatest puhastus 
vahenditest 



Käsitöö ja kodundus 
 

5. Käsitööaine lõiming teiste ainetega 
 

Käsitöös on peale loovuse väga oluline täpsus, mis baseerub otseselt matemaatilistel teadmistel. 

Õmblemises väljendub täpsus nt vajaliku materjali kulu arvestamises (ristküliku pindala 

arvutamine), lõigete kohandamises (ümbermõõdud), õmblusvarude märkimises või lapitehnikas 

kujundite väljalõikamises (kujutav geomeetria). Sama oluline on ka kudumises kirjakordade 

arvutamine sobiva mustri valikul, silmuste korrutamine (mitu silma vastab sentimeetrile?) ja 

jagamine (palju silmi tuleb ühele vardale?) ringselt kududes. Tikkimises on kasutusel 

matemaatilised mõisted: kaherealised pisted (paralleel), ristpisted (diagonaal), kastpisted (ruut). 

Neid seoseid on veel teisigi. 

 

 

Näide 5. Õpitulemustepõhine ainetevaheline lõiming 

Teema Kavandamine. 

 

Käsitöö aine erinevad teemad on lahutamatult seotud Kavandamise teemaga (vertikaalne 

ainesisene lõiming). Korralik kavand eeldab mõtestatud tegevuse planeerimist, mis sisaldab 

olulisi komponente: mõõtmised ja arvutused, graafiline kujundus ja eestikeelne kirjalik 

väljendusoskus. Joonis iseloomustab kavandamise põhiolemust ja peamisi komponente. 

 

Iga praktilise töö kavandamine algab idee visandamisest. Kavandil peaks olema graafiline 

joonistus tegumoest, esemest, mustritest ja valitud värvidest; tööjoonis mõõtudest või 

mustrikirjadest; vajamineva materjali kogus, kasutatava materjali näidised ning töövahendid; töö 

teostamise tehnoloogiline järjestus ja ka ajaline planeering. Sellise kavandi olemasolu näitab, et 

tööprotsess on läbimõeldud ning on aluseks edasisele tegevusele.  
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Joonis 6. Teema Kavandamine peamised komponendid 

 

Näiteks seeliku õmblemine. Kõigepealt on vajalik leida endale sobiv tegumood, seda ise 

disainides või kasutades moeajakirju ning seejärel joonistada oma idee paberile, samas arvestada 

paigutust (kompositsioon), et teised kavandi osised ka ära mahuks. 

Järgmiseks tuleb teha mõõtmised ja mõõtude võrdlemised, vajaduse korral kohandada 

sentimeetrite liitmise või lahutamisega lõikeid parajaks. Vajalikud mõõdud saadud, arvestatakse 

seelikule mineva materjali kogus (lõiming matemaatikaga). 

Seejärel tuleks lisada selgitav tekst: pealkirjad, seeliku õmblemise tehnoloogiline järjestus ja 

muu selgitus (lõiming eesti keelega). 

 

Selline seos peaks vastavalt omandatud õpitulemustele igas kooliastmes kavandamise teema 

juures teostuma. Järgmine näide on konkreetse tööliigi ja teema kavandamisest. 

 

Näide 6. Õpitulemustepõhine ainetevaheline lõiming  

Teema „Rahvuslik tikand“, tikkimine tikkimismasinaga, II ja III kooliaste.  

Käsitöö ainekavas on kohustuslikud tööliigid ette antud, kuid teemade valik, mille läbi 

tehnoloogiaid omandada, on vaba. Selles näites on lähtutud tööliigist, mille õppimine toimub 

nimetatud teema kaudu. Teemast oleneb, kui laialdast ainetevahelist lõimingut on võimalik luua.  

 

 
KUNST 

Disain. Värv, vorm ja 
kompositsioon. Erinevad 
tehnikad. Kavandamise 

erinevad graafilised 
võimalused. 

KÄSITÖÖ 
Idee ja kavandi tähtsus 
eseme valmistamisel. 

Kujunduse põhimõtted ja 
nende rakendamine.  

MATEMAATIKA  
Mõõtmised. Arvutused: 
pikkused ja pindalad. 

Joonised: sirged, 
murdjooned, paralleelsed ja 

ristuvad sirged, 
geomeetrilised kujundid. 
Sümmeetria sirge suhtes. 

 
EESTI KEEL  

Tööjuhendi lugemine. Kava, 
mõttekaart, joonis jm 

visualiseerivad vahendid. 
Kirjalikud tekstid, korrektne 

vormistus. 

 
Kavandamine 
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Tikkimise võimalused on tänapäeval osades koolides väga innovaatilised: tikandi kavandid 

tehakse arvutiprogrammiga ja tikkimine ise toimub kompuuter-tikkimismasinaga. Siin avaneb 

võimalus kaasaegne tehnoloogia ühendada näiteks rahvusliku käsitööga. Eelpool toodud 

kavandamise komponentidele lisanduvad ka arvuti kasutamise ja võõrkeele oskus. Eelduseks on 

esmane arvuti kasutamise oskus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7. Teema Rahvuslik tikand õppesisu 

 

Tutvutakse tikkimisprogrammiga Embroidery4D (Tiigrihüppe poolt koolidele eraldatud tarkvara 

koos masinaga).  

 

Õpitakse erinevate pistetega kujundamist ja kombineerimist. Ideid võib joonistada paberile, teha 

kujundusprogrammiga või kasutada skaneeritult originaalseid rahvuslikke mustrilehti. Tikandite 

kujundamisel püütakse jäljendada rahvuslikus tikandis kasutatud pisteid ja nende 

kombinatsioone, et luua seost kultuuripärandiga. 

 

VÕÕRKEEL  
Sõnavara rikastamine. 
Elektroonilise sõnastiku 

kasutamine.  

KUNST  
Disain. Värv, 

vorm ja 
kompositsioon. 
Rahvuskultuur. 

Erinevad 
tehnikad: 

arvutigraafika.  MATEMAATIKA  
Mõõtmised. Arvutused: 
pikkused ja pindalad. 

Joonised: ristuvad sirged, 
geomeetrilised  kujundid. 
Sümmeetria sirge suhtes. 

 
EESTI KEEL  

Tööjuhendi lugemine. Kava, 
mõttekaart, joonis jm 

visualiseerivad vahendid. 
Kirjalikud tekstid, korrektne 

vormistus. 
 

 
 

INFORMAATIKA  
Arvutikasutamisoskuse 

täiendamine: töötamine uue 
tarkvaraga ja Interneti 

kasutamine. 

KÄSITÖÖ 
Kavand. Töövahendid ja 

sobivad materjalid. Tarbe- ja 
kaunistuspisted. 

Üherealised ja kaherealised 
pisted. 

 
Rahvuslik 

tikand 
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Kuna programm on ingliskeelne, annab sellega töötamine hea võimaluse võõrkeele sõnavara 

täiendamiseks. Õpetaja osa on sellele tähelepanu osutada, õpilastega koos sõnu ja nende vasteid 

korrata. See kergendaks õpilastel programmiga iseseisvalt töötamist. II kooliastmes võib 

kasutada ka eestikeelseid tööjuhendeid. 

 

Programmis kasutatakse palju matemaatilisi teadmisi: tikandi suuruse arvestamine 

millimeetrites, ruudustiku jagamine võrdseteks osadeks, raami suuruse valimine, keskpunkti 

määramine, sümmeetria telje kasutamine ja paigutamine, sektorite jagamine. 

 

Kui arvutiprogrammiga on tikand valmis, tehakse jällegi praktilise töö kavand, mille kohta on 

eespool näide 5. Valmistöö keerukus ja tase sõltub teadmiste tasemest. 

 

Tabel 6. Õpitulemused, õppetegevused ja hindamine käsitöös 

 

Lõiming toetab järgmisi õppekava üldpädevusi: 

õpipädevus – suudab märgata ühe valdkonna ülesannete puhul võimalusi teise valdkonna 

teadmiste kasutamiseks ja rakendamiseks;  

ettevõtlikkuspädevus – suudab ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja 

oskusi. 

 

Õppeainete õpitulemused on seotud läbivate teemade õpitulemustega järgnevalt: 

„Kultuuriline identiteet“ − taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes 

mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana;  

 
Soovitavad õpitulemused 

 
Õppetegevused 

 
Hindamine 

Tunneb tikkimisprogrammi 
Embridery4D 

Töötamine programmiga   

Saab aru tööjuhenditest ja 
selgitavatest joonistest 

Töötamine programmi 
alamprogrammidega juhendit 
kasutades 

 

Leiab käsitööeseme kavandamiseks 
ideid Eesti rahvakunstist 

Rahvuslikke mustrite või kirjade 
otsimine ja vaatlemine ajaloolistel 
esemetel 

 
Tikandi kavand 

Märkab rahvuslikke 
kujunduselemente tänapäevastel 
esemetel 

Vestlus rahvuslike detailide 
kasutamisest kaasaegsete 
tarbeesemete juures 

 

Kavandab omandatud töövõtete 
baasil jõukohaseid käsitööesemeid 

Praktilise eseme kavandamine 
tikandi kavandit kasutades  

 
Praktilise töö kavand 

Mõistab täpsuse vajalikkust 
õmblemisel ja järgib seda oma töös 

Jõukohase eseme õmblemine 
kavandi järgi 

 
Eseme valmistamine 
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„Tehnoloogia ja innovatsioon“ − taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas 

tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

 

Näide 7. Käsitöö lõiming ajaloo, kirjanduse, matemaatika ja kunsti õppesisu kaudu 

Teema „Sümbolid ja märgid“, II kooliaste.  

 

Antud teema kattub sisuliselt, küll eri vaatenurgast, kunsti ja ajalooga. Lõimingut toetavad 

matemaatika ja kirjandus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 8. Teema Sümbolid ja märgid õppesisu 

 

Õpitegevuse järjestamise vajab õpetajate vahelist kokkulepet. Muidugi on ideaalne, kui tegevus 

toimub loogilises järjestuses samaaegselt. Kunstõpetuses ja käsitööaines teema käsitlemine peaks 

toimuma kindlasti üheaegselt, ajaloos ja kirjanduses võiks teema enne käsitletud olla. 

Matemaatikas kasutatakse juba õpitud mõisteid. Hindamine on võimalik erinevatest aspektidest, 

seega ka igas aines eraldi. 

 
KÄSITÖÖ 

Esemeline 
rahvakunst. Tavad ja 

kombed. AJALUGU 

Allikate 
tõlgendamine; 

esemeline allikas. 

MATEMAATIKA 
Lihtsamad 

geomeetrilised 
kujundid (punkt, 
sirge, lõik, nurk). 

KUNST 
Eesti rahvakunst. 

Märkide ja sümbolite 
kasutamine. Sõnumite 

ja emotsioonide 
edastamise võtted 

ning vahendid 
muistsetest aegadest 

tänapäevani.

 
KIRJANDUS 
Omakultuur ja 

kultuuriline 
mitmekesisus: 

rahvuskultuuri eripära 
ja olulisus rahvale. 

 
SÜMBOLID 
JA MÄRGID 
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Tabel 7. Õpitulemused, õppetegevused ja hindamine käsitöös 

 

Lõiming toetab järgmisi õppekava üldpädevusi : 

väärtuspädevus – tajuda ja väärtustada oma seotust kultuuripärandiga ja kaasaegse kultuuri 

sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 

õpipädevus – planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut. 

 

Õppeainete õpitulemused on seotud läbivate teemade õpitulemustega järgnevalt: 

„Kultuuriline identiteet“ − taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes 

mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana.  

 

 
Soovitavad õpitulemused 

 
Õppetegevused 

 
Hindamine 

Hindab materiaalset keskkonda kui 
ajaloosündmuste peamist kandjat 

Otsib ja joonistab erinevatelt 
ajaloolistelt esemetelt maha 
sümboolikat 

 

Märkab erinevaid vorme ja 
sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva 
eluga ning on avatud erinevate 
kultuuriilmingute suhtes  
 

Joonistab erinevaid sümboleid 
ja märke ning seletab nende 
tähendusi 

Sümbolite ja märkidega 
tööleht 
kunst 

Tunneb geomeetrilisi kujundeid Joonistab punkti, sirge, lõigu; 
ristuvad, lõikuvad ja 
paralleelsed sirged; ruudu, 
ristküliku, kolmnurga, ringi 

 

Märkab rahvuslikke 
kujunduselemente tänapäevastel 
esemetel 

Rahvuslikke mustrite või 
kirjade otsimine ja vaatlemine 
ajaloolistel esemetel  

 

Kirjeldab muuseumis olevaid 
rahvuslikke esemeid 

Muuseumi külastamine  

Kirjutab jutustava omaloomingulisi 
töö, väljendades end korrektselt 

Kirjutab jutukese õnnetoovatest 
sümbolitest 

Omaloominguline jutuke 
kirjandus 

Kavandab omandatud töövõtete 
baasil jõukohaseid käsitööesemeid 

Väikse eseme tikkimine 
kasutades kavandis sümboleid 

Eseme valmistamine 
käsitöö 
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6. Lõimingu võimalusi projektõppe kaudu 
 

Käsitöö ja kodundusaine ainekavas on ette nähtud projektõpe. Läbi projektide on ideaalne 

võimalus ainet õpetades luua nii vertikaalseid kui ka horisontaalseid, aineteüleseid ja 

ainesiseseid lõiminguid.  

 

Projekti näide 1. 

 

Projekti nimetus: „Rahvuslik element tänapäeva disainis“ 

Sihtgrupp:  9. klass: grupid 2-3 õpilast 

Hõlmatud ained:  käsitöö, eesti keel, kunst, geograafia, ajalugu 

Läbivad teemad:  „Tehnoloogia ja innovatsioon“ – arendada loovust, koostööoskusi ja 

algatusvõimet, rakendades erinevates projektides uuendusideid; 

„Kultuuriline identiteet“ – võimalused omandada kogemusi ning süvendada teadmisi teistest 

kultuuridest, saada elamusi erinevatest kunsti- ja kultuurivaldkondadest. 

Projekti üldeesmärgid: 

- väärtuspädevus – väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 

- arutleda töö ja tehnoloogia muutumise üle; 

- teostada oma loomingulisi ideid kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materjale; 

- kasutada loovülesannete täitmiseks materjali kogumisel nüüdisaegseid teabevahendeid 

ning ainealast kirjandust; 

- tunda ja väärtustada rahvaste kultuuripärandit. 

 

Projekti väljund:  grupi õpimapp ja iga õpilase poolt valmistatud praktiline ese. 

Projekti teostamiseks vajalikud ressursid: 6 õppetundi mapi koostamiseks ja 10 tundi praktiliseks 

tööks, eseme valmistamiseks vajaminev materjal. 

Projekti kestus ja realiseerumise tähtaeg:  2 õppeveerandit (1tund nädalas) 

Projekti sisu: 

Tänapäeval on väga moes kastutada rahvuslikku elementi mistahes disainis – arvuti kujundusest 

kalossideni. Samas on kasutusel nii eesti kui ka teiste maade rahvuslikke sümboleid. 

Projektitööna valitakse mingi element, sümbol, muster või kujund. Määratakse kindlaks tema 

päritolumaa või paikkond. Püütakse selgitada selle ajalooline kujunemine ja kasutuselevõtu mõte 

ja kasutusala. Otsitakse materjali selle märgi kasutamisest tänapäeva disainis. Materjal valmib 

kas elektroonilise esitlusena või paberkandjal korrektselt arvutiga vormistatult. 
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Projekti väljund on praktiline töö, milleks on käsitöö või tehnoloogiõpetuses valmistatud ese 

rahvusliku elemendiga. Näiteks on maalitud portselanvärvidega nõusid ja dekoratiivplaate, 

siidimaale seelikule või sallile, õmmeldud kergeid rõivaid setutikandiga, maalitud T-särke, 

puidust peremärke kodule jne. 

 

Kevadel eksponeeritakse kõik valminud tööd koos õpimapiga koolinäitusel. 

 

Projekti näide 2. 

 

Projekti nimetus:  „Leib jahtub laual“  

Sihtgrupp:  5.-6. klass 

Hõlmatud ained:  kodundus, eesti keel, kunst, loodusõpetus 

Läbivad teemad:   „Kultuuriline identiteet“ – rakendatakse oma teadmisi ja oskusi 

omakultuuri tutvustamiseks; 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ – õpitakse iseseisvalt tegutsema ühise eesmärgi nimel ning 

võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi; leitakse jõukohastele probleemidele loomingulisi 

lahendusi. 

Projekti üldeesmärgid: 

- väärtuspädevus – väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 

- ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 

teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; 

- tunda põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite; 

- teada tervisliku toitumise põhialuseid;  

- tunda oma kodukoha ja eesti kultuuritraditsioone. 

Projekti väljund:  5.-6. klasside ühine üritus leivanädalal 

Projekti teostamiseks vajalikud ressursid: Igast õppeainest 1 ja kodundusest 2 tundi. Suupistete 

valmistamiseks toiduained (võimalusel koolisööklast). 

Projekti kestus ja realiseerumise tähtaeg: 2-3 nädalat 

Projekti sisu:  Leivaviljast leivani. Loodusõpetus 

Leiva pakendi kujundamine. Kunst  

Luuletusi leivast. Eesti keel  

Leivast valmistatud suupisted. Kodundus  

Õpilased valmistavad stendi tehtud joonistustest ja õpimapist ning katavad ja kaunistavad 

degusteerimislaua. Ühisüritusel esitleb iga klassi esindus oma väljapanekut, lugedes ka 
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omaloomingulisi luuletusi. Õpilastest žürii valib parima, kes auhinnaks saab õppekäigu 

kohalikku leivatsehhi. 

 

Projekti näide 3. 

 

Projekti nimetus:  „Ise tehtud, hästi tehtud“ 

Sihtgrupp:  huvigrupid II ja III kooliastmest 

Hõlmatud ained:  käsitöö ja tehnoloogia, kunst 

Läbivad teemad:   „Kultuuriline identiteet“ – väärtustab omakultuuri; 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ − toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja 

arengusuundadele;  

„Tehnoloogia ja innovatsioon" – mõistab tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja 

eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus. 

Projekti üldeesmärgid: 

- ettevõtlikkuspädevus – mõista avaliku-, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning 

toimimist; 

- ettevõtlikkuspädevus – mõista ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt 

ettevõtlusesse ja selles osalemisesse; 

- väärtuspädevus – väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 

- tunda oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioone. 

Projekti väljund:  Kohalik jõululaat, õpilasmess või linnapäevad, kus korraldatakse 

omavalmistatud toodete müük. 

Projekti teostamiseks vajalikud ressursid:  Materjal, masinad või tööpingid.  

Projekti kestus ja realiseerumise tähtaeg:  2-3 kuud 

Projekti sisu:  Moodustuvad huvigrupid (olenemata kooliastmest). Viiakse läbi turu-uuring, 

selgitamaks, mida toota. Tehakse eelarve materjali kulu ja toote valmistamise aja kohta. 

Lepitakse kokku käsitöö või tehnoloogia õpetajaga ruumi ja masinate kasutamise suhtes. Idee 

peaks tulema õpilaselt endalt, nii kavandamisel kui ka toote valmistamisel, õpetaja juhendab 

vajadusel. Müügileti ja müümise organiseerimisel abistavad õpilasesinduse liikmed. Pärast 

müügipäeva tehakse kokkuvõte tuludest ja kuludest ning analüüsitakse ettevõtmise 

majanduslikku õnnestumist/ebaõnnestumist. Jagatakse saadud kogemusi. Kokkuvõtval üritusel 

kommenteerib ja annab hinnangu projektile majandusõpetaja või mõni kohalik ettevõtja. 
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Kokkuvõte 
 

Oluliseks tingimuseks õppekava lõimingu teostamisel on õpetajate omavaheline koostöö. 

Lähtudes käsitöö ja kodunduse ainekavast, kus õpetajale on jäetud vabadus ise seada teemade 

läbivõtmise järjekord astmeti, on aineõpetajal oluline tutvuda teiste ainete ainekavadega ja olla 

aktiivne koostöövõimaluste otsimisel. Vajalik on iga praktilise tegevuse juures märgata ja 

mainida seoseid õpitud teoreetiliste teadmistega. Seda enam, et aine toetub enamasti teistes 

õppeainetes omandatud teoreetilistele teadmistele. 

 

 




