
Käsitöö ja kodundus 
 

Lõiming tehnoloogiaõpetuses 
Mart Soobik 

 

 

Tehnoloogiaõpetuses omandavad õpilased mitmekülgse ettevalmistuse, mis loob võimaluse 

analüüsida, kohandada ning arendada praktilisi oskusi ja mõttetegevust kvalitatiivselt uuel 

tasandil ning aidata õpilasi edasisel kutsevalikul. Õppes pööratakse olulist rõhku õpilaste 

mõtestatud loovale uuendustegevusele, kus õpilane saab koos avastamisrõõmuga kogeda toote 

loomist. Õpilased täidavad huvitavaid ja fantaasiaküllaseid rakenduslikku laadi loomingulisi 

ülesandeid, sh ülesande või toote planeerimist, disaini ja valmistamist ning töö 

enesehindamist ja esitlemist (Tehnoloogiaõpetuse ainekava, 2009). Tehnoloogiaõpetuse 

eesmärk õpilase seisukohalt on omandada baasoskused- ja teadmised tänapäeva tehnilises 

maailmas toimetulekuks. 
 

Tehnoloogiaõpetus ühendab mitmeid ainevaldkondi ja ta lõimub kõikide põhikooli 

õppeainetega. Õppe sisus tuuakse esile seosed ja rakenduslikud väljundid õppeainete ning 

eluvaldkondade, osade ja terviku vahel. Nii tekib õpilasel terviklik arusaam täidetavast 

ülesandest või valmistatavast tootest. Kompaktsed teadmised ja oskused erinevatest 

ainevaldkondadest süvendavad noorte teadlikkust meid ümbritsevast maailmast ning 

võimaldavad neil hästi toime tulla edasise tööeluga. Eelkõige kannab tehnoloogiaõpetus endas 

ülesannet rakendada teistes ainetes omandatud teoreetilisi teadmisi igapäevaelus.  
 

Lõiming võib toimuda ka õpilaste eelnevate teadmiste ja kogemuste ning uue omandatava 

info vahel. Lõimingu üks mõte on viia info, teadmised, oskused jms erinevate osade 

organiseeritud tervikuks. Seejuures rakendatakse korrastatud struktuuri õppematerjalides ja 

vastomandatud teadmistes, põimides need varem omandatuga. Omandatakse oskus analüüsida 

ja näha seoseid erinevate ainevaldkondade vahel. Õpilane saab eakohaselt aru elunähtuste ja 

õpitu seostest ning suudab oma teadmisi rakendada praktilist laadi ülesannete lahendamisel. 

Õppes tähtsustakse probleemide lahendamise, kriitilise mõtlemise ja terviklikkuse tabamise 

oskusi.  

 

Oluline on, et õpilane mõistaks tehnoloogia kui tervikliku protsessi toimimist ning saaks ise 

osaleda õpilasepärase tehnoloogia loomises. Eelnimetatu toimub õpilaste ealisest 



Käsitöö ja kodundus 
 

arengutasemest lähtuvalt ja neile arusaadavalt. Seejuures arvestatakse õpilaste erinevaid 

võimeid ja huve ning toetatakse nende omaalgatust ja õpimotivatsiooni. Õppeaines 

rõhutatakse leiutajameelse tegevuse olulisust ning kujundatakse noorte tööalaseid käitumis- ja 

väärtushoiakuid. 

 

 

1. Ainesisene lõiming 
 

Tehnoloogiaõpetus rõhutab aine süsteemset, terviklikku ehk holistlikku vaatenurka. 

Tehnoloogiaõpetuse tundides lahendatavad probleemid peaksid olema seotud õpilaste endiga, 

näiteks õpilaste elukeskkonnaga, ning võimaldama neil luua asjakohaseid ja mõtestatud 

seoseid (Schwarz, 1996). Õpilastele peab andma võimalusi uurida ja tegeleda nende endi 

vajaduste ning huvidega. Õpilasi peab julgustama märkama probleeme ja puudusi oma 

igapäevases keskkonnas ning andma neile võimalusi tehnoloogiaõpetuse tundides varem 

omandatud probleemilahenduse kogemusi kasutades tehniliste teadmiste ning oskuste 

rakendamiseks (Adams, 1991). Kui noor inimene on suuteline tuvastama probleemi ja tõestab, 

et ta on võimeline selle edukalt lahendama niisugusel viisil, et see lahendus rahuldab tema 

isiklikke vajadusi, on selle tulemuseks väga positiivne kogemus. See on lapse jaoks „päris 

töö“ ning seejuures on oluline, et selle tegevuse käigus elab ta läbi protsesse, mis peegeldavad 

tehnoloogia tõelist olemust (Layton, 1993). Julgustame õpetajaid tehnoloogia õpetamisel 

proovima nn lahtiste otstega lähenemisviisi. See nõuab rohkem tööd ja ettevalmistust ning 

samuti avatud vaimu ja tarmukust tavapärasest koolirutiinist kõrvale astuda, kuid see on väärt 

ettevõtmist. Kui probleemi lahendamise protsessi lõpptulem on lapsele algusest peale teada, 

siis võib põnevust täis ootus asenduda igavustunde ja huvipuudusega (Järvinen ja Hiltunen, 

2000). 

 

Soome tehnoloogiaõpetuse uurija Aki Rasineni (2000) väitel tähendab ingliskeelne technics 

nii tehnikat, töötlusviisi kui ka tehislik-kunstlike toodete valmistamist teatud eesmärkidel. 

Technique tähendab kunstipärast oskust, mehaanilist osavust, tehnilisi võtteid. Selle all 

käsitletakse oskusi ja teadmisi (ingl know-how), ka meetodit, mida on vaja nende toodete 

valmistamiseks. Seda terminist kasutatakse ka käsitööliste ja kunstnike tegevusele viidates, 

mille kogemust antakse edasi ühelt põlvkonnalt teisele, kodeerides üldised reeglid esemete 

valmistamise kohta. Joonis 1 esitab kujutluse sellest, kuidas terminid technics ja technique 



Käsitöö ja kodundus 
 

katavad tehnoloogia mõiste sisu. See baseerub tehnoloogia teaduslikule teadmisele logos’est, 

mis on aluseks techne’le, s.o teadmisele ratsionaalsetest seaduspärasustest (loodusseadustest).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Tehnoloogia kontseptsioon (Parikka & Rasinen, 1993)  

 

Joonisel 1 esitatud ja ülal toodud seisukohtadest lähtudes on soovitatav lahendada õpilastega 

koolitundides esilekerkinud tehnoloogilisi probleeme läbi toote valmistamise protsessi. 

Tehnoloogiaõpetuse alustalaks võib pidada toote loomise arendustsüklit. See protsess algab 

info otsimisest ja kavandamisest kuni eseme/toote/ürituse/ülesande teostuse ning esitlemiseni. 

Õpilased omandavad tervikprotsessi ideest tooteni, mis hõlmab palju enam kui vaid teatud 

oskusi ja teadmisi. Selle käigus omandavad õpilased tehnilisi teadmisi ja oskusi ning õpivad 

arvestama vajalike vahendite olemasoluga. Eelnimetatud aspektid mõjutavad ja sõltuvad 

vastastikku üksteisest, täiendavad ning arendavad läbi oskusliku tegevusprotsessi toodet ja 

teostajat ennastki.  
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Matti Parikka (1998) väidab, et tehnoloogia põhimõiste ajalooline ja etümoloogiline areng on 

toimunud käsitööst tehnika kaudu tehnoloogiaks (vt joonis 2). Võib öelda, et tehnoloogia on 

arenenud käsitööst ja tehnikast. Käsitööga seonduvad oskused, sh toote kunstiline 

kujundamine ja käsitöövahendite kasutamine. Terminiga tehnika seonduvad käsitöö ja 

vastavad oskused ning vahendid, lisaks seadmed ja masinad, nende väljamõtlemine ning 

valmistamine. Terminiga tehnoloogiaga seostub tehnika, sh nii teaduslikud teadmised (ingl 

know-how) ise kui ka teaduste rakendused (nt loodusteaduste rakendused, sh automaatika, 

elektroonika, infotehnoloogia). Tehnoloogia kontseptsioon rõhutab teadusliku oskusteabe 

omandamist (ingl know-how), sh mõtlemist, uurimist, analüüsimist ja tõlgendamist ning 

mõistmist.  

 
Joonis 2. Tehnoloogia mõiste etümoloogiline alus (Parikka, 1998)  

 

Kuigi tehnoloogia on ajalooliselt arenenud käsitöö ja tehnika põhjal, ei saa sellest teha selget 

järeldust käsitöö vajalikkuse või tarbetuse kohta kaasaja tegevuses. Käsitöö on endiselt 

oluline piirkondliku väiketööstuse ja vaba aja harrastuste ning tehnoloogia uurimise ja 

tootmisvahendite valmistamise alusena. Osade võrdväärne koostöö annab parima sünergia. 

Kosmose vallutamine on parim näide loodusteaduse, tehnoloogia ja tehnika ning käsitöö 

sujuvast koostööst (Parikka, 2000). 

 

Tehnoloogia mõiste teoreetilist alust saab kasutada tehnoloogiaõpetuse sisu vertikaalse 

lõimingu puhul. Vertikaalne lõiming taotleb tervikliku pildi loomist ühest õppeainest ja 
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Oskus, kunstiline töötlemine +  
käsitöövahendite kasutamine  
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toimub aine sees: üks teema kasvab teisest välja või täiendab eelmist, tuginedes vastava aine 

sisemisele loogikale. Nii luuakse õppeaine elementide hierarhiline struktuur. Vertikaalne 

lõiming toimub õpiaja jooksul klasse ja kooliastmeid läbivalt, loob seoseid ühe õppeaine 

mõistete, ideede ja põhiprintsiipide vahel ning aitab õpilasel saada ainest tervikliku ette-

kujutuse nii teoreetiliste teadmiste kui ka rakenduslike oskuste osas (vt Tiina Kuusk artiklit). 

Tehnoloogiaõpetuse tundide sisu võib õpilaste õppetegevuses jaotada tinglikult kolmeks 

tasandiks (vt joonis 2). 

 

Algtasandil, nn käsitöö tasandil, tutvutakse ja valmistatakse lihtsamaid tooteid, nt Eesti 

traditsioonilisi rahvapille paju- ja parmupilli. Õpilased omandavad selle käigus käsitööalased 

baasteadmised ja oskused ehk kuidas töödelda erinevaid materjale ja kuidas neid omavahel 

ühendada. Tundides valdavalt õpetaja demonstreerib ja selgitab, kuidas tööetappe läbi viia. 

See tasand hõlmab I kooliastme tööõpetust ja II kooliastme tehnoloogiaõpetust. 

 

Kesktasandil, nn tehnika tasandil võetakse ette keskmise raskusastmega toodete loomine, nt 

väikese, viie kuni kaheksakeelse kandle või kastanjettide meisterdamine. Töövahenditele 

lisanduvad siin masinad ja seadised. Õpetaja juhib sellel tasandil õpilaste ainealaseid arutlusi 

ja probleemsete lahenduste otsimist ning vajadusel annab asjalikke nõuandeid valikute 

tegemiseks. Seejuures tuleb noortel ka ise vastavaid teadmisi hankida kas raamatutest või 

Interneti kaudu. See tasand hõlmab II ja III kooliastme tehnoloogiaõpetust. 

 

Järgmisel, nn tehnoloogia tasandil luuakse juba pisut keerukamaid tooteid, nt elektrikitarr. 

Töövahendina lisandub arvuti (infotehnoloogia) ning töösse on haaratud elektroonika- ja 

automaatikaelemendid. Õpetaja suunab sellel tasandil õpilasi iseseisvalt infot otsima, seda 

selekteerima, analüüsima ja valima tõhusaid lahendusi, planeerima tegevusi, kavandama 

tööeseme valmistamisprotsessi jne. Õpilane koostab sellel tasandil praktilise tootega koos 

kirjaliku ülevaatega, milles hindab oma tööd (enesehindamine) ja teeb edaspidiseks 

ettepanekuid ning esitleb lõppjärelduse tehtust (Soobik, 2003). See tasand hõlmab III 

kooliastme tehnoloogiaõpetust. 

 

Konkreetse toote loomisel peab õpetaja lähtuma terviklikust lähenemisest teemale. Senisest 

enam sisaldagu õpiprotsess mõtlemist ja leiutamistegevust. Õppetöös on tähtsal kohal 

tunnustatud väärtushoiakute omandamine ning säästva keskkonna kujundamine. Erinevate 

praktiliste tööde paindlik käsitlemine ja probleemülesannete täitmine loob eeldused mitmete 
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eluliste situatsioonide lahendamiseks, et õppida edaspidises elus toime tulema. 

Tehnoloogiaõpetuses on oluline rõhuasetus õpilaste koostööl, mille käigus ise otsitakse, 

leitakse, valitakse info ja materjal, analüüsitakse see ning konstrueeritakse huvipakkuvaid 

tooteid. 

 

Õppetundides lõimib aineõpetaja õppesisu praktilise tegevusega (puidutöö, metallitöö, 

elektroonika jms). Õppesisu ja/või järjestust võib kooliastmeti muuta või õpitut järgmises 

kooliastmes sügavamalt käsitleda. Õppeaine osade järjestuse õppeaastas planeerib ja 

korraldab aineõpetaja koostöös käsitöö ja kodunduse õpetajaga. Õppeaine mitmekülgsuse 

huvides vahetatakse käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpperühmi. 

On vägagi kasulik, kui õpilased saavad sõna kaasa öelda kooli tehnoloogiaõpetuse ainekava 

koostamises. Kui õpilane on ise mõningad ideed, teemad, praktilised tööd välja pakkunud, siis 

on ta teatud määral võtnud omale kohustuse selle tegemise suhtes ja vastutuse selle valmis 

saamises. Õpetaja ei pea siis pingsalt vaeva nägema õppimisele sundimisega või motiveeriva 

jutuga mõjutama õpilasi. Kahetsust väärt on õpiolukord, kus poissi sunnitakse tunnis 

heegeldama ja hõbedase värviga ülevõõbatud makaronidest ning tülliribadest ingleid 

valmistama, millega viimane sugugi nõus pole (Postimees, 2004). Peame arvestama laste ja 

noorte soovide, huvide ning nende arenguvajadustega. Soov meisterda on pea igas lapses 

olemas ja õpetaja professionaalsusest sõltub, kas õpilasel tekkib koolitunnis töö tegemise tahe 

või hoopiski trots selle vastu. 

 

Oluline on ka see, õppetöö oleks seotud igapäevase eluga. Kui sada aastat tagasi oli olulisel 

kohal oskus, kuidas teha heinakuhja ja painutada hobuselooka, siis tänapäeval on aktuaalne, et 

noor inimene omandaks valmisoleku heal tasemel toime tulla teda ümbritseva tehnoloogilise 

maailmaga. Kool peab võimaldama õpilastel omandada esmased oskused, teadmised ja 

hoiakud selles vallas. Siiani on õppetunnid suuresti kujunenud esemete valmistamise tunniks. 

Eestis viljeletakse tundide raames põhiliselt traditsiooniks kujunenud puidutööde tegemist, 

mis kätkeb endas valdavalt käelist puiduvormimist töövahendite abil. Niisugune töö pakub 

väljakutset eelkõige jäljendamisel põhinevale õpetusele. Ainetundides on uurimist ja 

analüüsimist, eneseleidmist ja -hindamist kahjuks vähevõitu. Tahaplaanile jääb ideede 

genereerimine, mõtlemine, modelleerimine, tööesemete kavandamine ja otstarbeka 

töötlemisviisi planeerimine. Aineõpetuses peab juurduma arusaam, et noor inimene peab ise 

olema võimeline püstitama omale tegevuseesmärke, ise vajalike otsustusi tegema ja tundma 

vastustust tooteprotsessi tõhususe üle. Ühekülgsest manuaalsete oskuste rõhutamisest peab 
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siirduma mõtestatud-kontseptuaalsete oskuste arendamisele. Selle asemel, et vaid püüda 

arendada käteosavust, tuleb rõhutada muutust loovuse ja uuenduste (innovatsiooni) suunas. 

 

Põhikooli tehnoloogiaõpingud algavad tegelikkuses juba esimesest klassist peale, kuigi seda 

pole eraldi esimese kooliastme ainekava osas rõhutatud. Seega peab ka algklasside 

õpetaja/klassiõpetaja olema kursis sellega, mida õpitakse järgnevates klassides, et üleminek 

ühest kooliastmest ja klassist teise oleks sujuvam ning tõhusam. Samas ka tehnoloogiaõpetuse 

õpetaja peab teadma, mida on varasemates klassides õpitud. Veelgi parem, kui mõlemad 

õpetajad koos arutavad läbi eelseisva õppetegevuse, lähtudes õpilase igakülgsest arendamisest 

ja aine eripärast. Tehnoloogiaõpetuse edukat läbimist soodustavad mitmed tegurid, nagu 

õpetaja professionaalsus, õpilase võimekus ja töötahe, koolide õpperuumide ja 

materiaaltehnilise baasi, õpperaamatute ja vajalike kirjandusallikate (sh õpperaamatute) 

olemasolu jne. Koolides normaalsete tingimuste loomine tehnoloogiaõpetuse õppimiseks 

eeldab paljude osapoolte ja institutsioonide valmisolekut ning koostööd.  
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2. Valdkonnasisene lõiming 
 

Tehnoloogia ainevaldkond toetub teistes õppeainetes omandatud teadmistele, pakkudes 

võimalusi jõuda äratundmiseni, et teadmised on omavahel seotud ning rakendatavad 

praktilises elus. Abstraktsele analüüsile lisanduvad nägemise, kompimise, katsetamise 

võimalused ning silmaga nähtav tulemus. Aineprojektid võimaldavad siduda ainete eri 

valdkondi, luua ainevaldkonna siseseid seoseid ja seoseid teiste õppeainetega. 

 

2002. a kehtestatud tööõpetuse ainekava annab põhikooli II ja III astme (4.-9. klassi) 

õpilastele võimaluse õppida nende poolt valitud ainekava alusel, sõltumata nende soolisest 

kuuluvusest (Põhikooli …, 2002). Valdavalt õpivad noormehed töö- ja tehnoloogiaõpetust 

ning tüdrukud käsitööd ja kodundust. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava (4.-9. kl) sisaldab 

eeskätt puu-, metalli-, ja elektrotehnilisi töid. Käsitöö põhisuunaks on tekstiilitööd. Kodundus 

on orienteeritud tervisliku toituja ja teadliku tarbija kasvatamisele. Ainekavas on antud 

võimalus õpetajatel õpilasgruppe vahetada, nii et noormeeste õpetaja õpetab tüdrukuid ja 

vastupidi. Kuigi õppekavas on sätestatud, et lähtudes õpilaste ja lastevanemate soovidest võib 

4.-9. kl õpilased jaotada rühmadeks õpilase sugu arvestamata, valivad käesoleval ajal käsitöö 

ja kodundusõppe valdavalt tütarlapsed, töö- ja tehnoloogiaõppe aga noormehed. Soomlased 

seletatavad seda õpilaste valikut müüdiga meeste ja naiste töödest, mis ikka eksisteerib ka 

veel nüüdisaegses ühiskonnas (Rasinen … , 2006). Nii mitmeski Eesti koolis toimub 

õpilasrühmade vahetus, mille puhul käsitöö ja kodunduse ainekava rühma õpilased õpivad 

valitud tehnilist teemaplokki töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja juhendamisel ning töö- ja 

tehnoloogiaõpetuse rühma õpilased käsitöö ja kodunduse õpetaja juhendamisel toitumise, 

tarbijakasvatuse ja kodumajandusega ning toitlustamisega seotud teemasid. Nii võimaldatakse 

kõikidel õpilastel omandada üldteadmisi ja -oskusi kogu tööõpetuse ainekava ulatuses. 

Kahjuks õpetatakse osades koolides tüdrukuid ja poisse siiski sissejuurdunud traditsioonide 

kohaselt, st vahetusprintsiipi rakendamata.  

 

Aineõpetus jaguneb kolmeks osaks: tehnoloogiaõpetus (tehnoloogia igapäevaelus, disain ja 

joonestamine, materjalid ja nende töötlemine), kodundus, projektitöö. Tehnoloogiaõpetus 

hõlmab õppest ca 65%, kodundus 10% ja projektitöö 25%. Õppeaine osade järjestuse 

õppeaastas kavandab õpetaja koostöös käsitöö ja kodunduse õpetajaga. Õpet korraldades 

vahetatakse õpperühmad. 2009. aastal valminud ja 14. jaanuaril 2010. aastal Vabariigi 
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Valitsuse poolt kinnitatud tehnoloogia valdkonna ainekavasse on kirjutatud, et teisest 

kooliastmest jagunevad õpilased oma soovide ja huvide põhjal õpperühmadesse, valides 

õppeaineks kas käsitöö ja kodunduse või tehnoloogiaõpetuse. See võimaldab õpilasel 

süvendatult tegelda teda huvitava õppeainega. Õpperühm võib koosneda nii poistest kui ka 

tüdrukutest. Igal õppeaastal (välja arvatud 4. ja 9. klass) vahetavad õpilased vähemalt neljaks 

õppenädalaks õpperühmad: tehnoloogiaõpetus asendub kodundusega ning käsitöö ja 

kodundus tehnoloogiaõpetusega. (Ainevaldkond … , 2009). Õpperühmade vahetamine loob 

eelduse, et vähemalt mingis osas õpetatakse ühiseid teemasid kõigile õpilastele. Veelgi parem, 

kui õpperühmas on nii poisse kui ka tüdrukuid.  

 

Ühine koostöö poiste ja tüdrukute vahel võimaldab neil tööprotsessis aktiivselt suhelda ja 

väljendada omi arvamusi. Teineteise erinevatest mõtetest arusaamine ja nende tunnustamine, 

võimaldab õpilastel kujundada ühist seisukohta mingi ülesande lahendamiseks. Sellises 

koostegevuses õppimine võimaldab nii edasises tööelus kui ka pereelus erinevatel sugupooltel 

paremini teineteist mõista ja aktsepteerida. Loodetavasti vähenevad siis ka tööalased 

konfliktid ja perekonnatülid, lahutused ning jääb vähem üksikvanemaid. 

 

Nii käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse ainekavas on valikteemade ja 

aineprojektide jaoks projektitöö osa. Valdkonna projektitööde valikteemasid ja aineprojekte 

saavad õpilased valida huvide järgi, olenemata sellest, kas nad õpivad tehnoloogiaõpetuse või 

käsitöö ja kodunduse rühmas (Ainevaldkond …, 2009). Projektitöid võib lõimida erinevate 

õpilasrühmade vahel, samuti teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning 

ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste üritustega. Projektitööd valitakse silmas 

pidades kohalikke traditsioone, uudseid ja tavapäraseid töötlemisviise ning teatud teema 

süvitsi käsitlemise huvi. Projektitöös on rõhuasetus ühiste õpilasürituste läbiviimisel – 

õpilased ja õpetajad teevad koostööd ühise tulemuse nimel, milleks võib olla mingi toode või 

üritus vm. Projektitöö valdkond moodustab iseseisva terviku, mille puhul ei eeldata õpilastelt 

teemaga seonduvaid varasemaid oskusi ega teadmisi. Nii näiteks võib teostada projektitöö 

metallehistöö teemal, koolis võib korraldada õpilaskohviku mingiks õpilasürituseks jne. 

 

Käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse aineõpetajate vahel peab toimuma tihe 

diskusioon ja läbirääkimine. Õpetajate vaheline koostöö võimaldab jõuda selgusele, mida uut 

ja huvitavat võiks õppetöös õpilastega üheskoos teostada ja katsetada ning kuidas seda ellu 

rakenda nii sisus kui ka korralduslikult. Samuti võimaldab aineõpetajate vaheline arutelu välja 
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mõtelda uusi ainealaseid praktilisi töid, mida mõlemad õpetajad saavad õpilastega teostada. 

Selleks saab kasuta erinevaid õppetöö vorme ja meetodeid. Koostöös erinevate 

õpilasrühmadega saab korralda ühiseid näitusi, ettevõtete ühiskülastusi, huvitavaid ainealaseid 

konkursse ning muid ühisüritusi. 

 

Rõhuasetus õppe läbiviimisel ja ülesannete valikul võib kooliti ja õpilaseti erineda. Ainekava 

eeldab vastavaid koolisiseseid kokkuleppeid. Valdkonnaained annavad võimalused ka 

erivajadustega õpilaste iseseisvaks eluks ettevalmistamiseks. Kooli õppekava valikute ja 

individuaalse õppekava abil on võimalik pakkuda haaravat ja jõukohast tegevust, kujundada 

tööharjumusi ning tegeleda eelkutseõppega. Oluline on rõhutada, et pole olemas tüdrukute ja 

poiste aineid – klass jaotub kaheks rühmaks lähtuvalt õpilase valikutest.  

 

Lähtudes eelnevast, tuleb muuta ainesisud kaasaegsemaks ning arvestada tüdrukute ja poiste 

osalemisevõimalusega kõigis valdkonnatundides. Tehnoloogia valdkonna õpitulemustes on 

oluline koht praktiseerimisel, seega tuleb paljude pädevuste omandamiseks rakendada õpilaste 

iseseisvat tööd ja harjutamist.  

 

Valdkonda kuuluvad õppeained võimaldavad omandada tehnoloogilise kirjaoskuse – võime 

aru saada tehnilisest/tehnoloogilisest maailmast ja oskused toimetulekuks tänapäeva kiiresti 

muutuvas maailmas. Taotluseks on keskkonnasäästlikkuse ja kohalike traditsioonide 

väärtustamine. Tehnoloogiaained arendavad võimet seostada mõttetööd ja praktilist tegevust, 

mõista koolis õpitava seoseid ümbritseva maailma nähtustega, rakendada õpitud teadmisi 

praktiliste probleemide lahendamisel ning kujundavad tööharjumusi. Seejuures võimaldab 

valdkonnas toimuv õpe arvestada õpilaste erinevate võimete ja huvidega, toetades nende 

omaalgatust ja motivatsiooni ning pakkudes loovat tegevust ja rõõmu. 
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3. Lõiming teiste õppeainetega 
 

Tehnoloogiaõpetuse soodustab erinevates õppeainetes ja elusfäärides omandatu rakendamist 

praktikas. Siin õpitakse mõistma ülesande lahendamisel või toote loomisel tekkivaid valikuid, 

leidma ning kombineerima erinevaid keskkonnahoidlikke teostusviise. Õpe toetab nähtuste ja 

toodete terviklikkuse tunnetamist ning ülesannete kompleksset lahendamist. 
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) KUNSTI- JA DISAINIKASVATUS, KUJUTAV KUNST

- loovus ja esteetiline tunnetus
- esemeline ja tehiskeskkond
- disain tooteprotsessi osana

KESKKONNAKASVATUS
- kestev areng ja toote kestvus
- globaalne vastutus looduse eest
- eetiline tunnetus

ETTEVÕTLUSKASVATUS
- innovaatilisus, isejuhtivus
- tootealane pädevus
- töö tähtsus heaoluks ja kaubanduslik vaatenurk

KÄSITÖÖKASVATUS
- leiutamistegevus, innovaatiline  mõtlemine
- tegemises õppimine
- plaanipärase töö teostamine ja kasutatavad
ratsionaalsed tööoskused

AJALUGU, KEEL JA KULTUUR
- rahvuste ja erinevate kultuuride omapära
- tehnoloogia ajaloo arenguvõimalustest arusaamine
- kommunikatsioon ja koosvastutus

IN
TE

G
R

AT
SI

O
O

N

MATEMAATILIS- LOODUSTEADUSLIK
KASVATUS

- taustnähtused, mõõtühikud
- katseline uurimusprotsess
- loogiline, loodusteaduslik mõtlemisoskus  

 

Joonis 3. Tehnoloogiaõpetuse ainevaldkonnad (Parikka, 1998) 

 

Joonisel 3 on kujutatud Soome aineekspertide poolt esitatud tehnoloogiaõpetuse ainealased 

komponendid ja ainevaldkonnad. Hindajad tõstsid esikohale käsitöökasvatuse (tööõpetuse) ja 

matemaatilis-loodusteadusliku kasvatuse sidet tehnoloogiaõpetusega, nende vahelist 

koostöösidet peeti kõige tugevamaks ja vajalikumaks. Järgmistena toodi esile keskkonna- ja 

ettevõtluskasvatus ning vähem hinnati ajaloo, keele, kultuuri ning kunsti- ja disainikasvatuse 

osatähtsust tehnoloogiaõpetuse elementide osas. Ekspertide poolt enim tehnoloogiaga seotuks 

loetud õppeained on skeemil kujundatud jämedamate kontuurjoontega. Õppeainete vahelised 
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seosed on skeemil kujutatud nooltega. Nimistust on jäänud välja nt kodundus, kehaline 

kasvatus ja muusika. Vaatamata sellele lõimitakse ka neid õppeaineid tehnoloogiaõpetusega. 

 

Järgnevalt vaatleme, kuidas joonise 3 alusel tehnoloogiaõpetust koolitundides rakendada nii, 

et see oleks lõimitud teiste õppeainetega. Tehnoloogiaõpetuse tundides on võimalik edukalt 

realiseerida eri õppeainete vahelist lõimingut, nt muusikariistade valmistamisega. Näiteks 

füüsikatunnis tutvustatakse heli ja kõla olemust ning antakse teada, kuidas heli inimese kõrva 

jõuab ja seal vastu võetakse (lõiming füüsikaga). Tehnoloogiaõpetuse tunnis 

demonstreeritakse ja analüüsitakse erinevate materjalide kõlaomadusi, sh erinevaid 

puiduliike. Sotsiaalainetes selgitatakse, mis on müra ja heli, harmoonia nii inimeses kui ka 

teda ümbritsevas elus jne (lõiming sotsiaalainetega). Kui põhikooli III astmes on eelneva 

näite põhjal jõutud noortega valmistada elektrikitarr, siis sellele võiks järgneda 

metallmaterjalist kitarrihoidja loomine. Ajaloolisest vaatevinklist saab ajaloo tunnis uurida, 

missugused on olnud esialgsed kitarrihoidjad ja millistest materjalidest on varasematel 

aegadel neid aluseid tehtud (lõiming ajalooga). Eesti ja inglise keele tundides saab vaadelda, 

kuidas neid aluseid on nimetatud ja samas on võimalik leiutada alusele uus moodsam nimi 

(lõiming eesti keele ja inglise keelega). Geograafia tunnis võib vaadelda metallmaterjalide 

tootmist erinevates riikides ja selgitada välja, millistes lähiriikides toodetakse metalle 

(lõiming geograafiaga). Kunsti tunnis saab õpilastega läbi töötada kitarrialuse kavandi 

erinevad lahendused, analüüsida, millistele tehnilistele ja kunstilistele tingimustele peab see 

vastama (lõiming kunstiga). Informaatikatunnis toimub toote tehniline joonestamine 

arvutiprogrammi (lõiming informaatikaga) kasutades ja viimistlemisvõimaluste 

väljaselgitamine. Loodusõpetuses saab käsitleda looduslikke ja sünteetilisi pinnakatteid ning 

värvaineid, analüüsida ja võrrelda nende eeliseid ja puudusi, nende säilitamis- ja 

kasutamisvõimalusi ning tühjade värvipurkide utiliseerimist (lõiming loodusõpetus). 

Ühiskonnaõpetuses saab valida erinevate firmade poolt pakutavat metallisortimenti ning leida 

sobiv lahendusvariant nii koguse kui ka hinna poolest (lõiming ühiskonnaõpetusega). 

Tehnoloogiaõpetuse tunnis analüüsitakse kitarrihoidja valmistamiseks vajaminevate 

töövahendite ja masinate valikuvõimalusi ning otstarbekaid töötlemisviise. Arutletakse, 

milliseid kitarrihoidja valmistamiseks olulisi oskusi ja teadmisi tuleb veel omandada jne. 

Matemaatika tunnis saab arvutada tooteks vajaliku materjalide koguse ja toote 

meisterdamiseks planeeritava tööaja pikkuse (lõiming matemaatikaga). Neid õppeainete 

näitevõimalusi, mida tundides õpilastega käsitleda, on rohkesti, esitatud on vaid võimalikud 

näitlahendused. 
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Tehnoloogiaõpetuses saab senisest enam õppetundides tuua välja ainetevahelist lõimingut, 

mida on soovitatav õpetajatel koolis ka usinasti teostada, ühendades mitmeid õppeaineid ja 

ainevaldkondi (sh loodusained, matemaatika, kunstiained, keel ja kirjandus jne), kasutades 

neis õppeainetes omandatud teadmisi ja oskusi rakenduslikus tegevuses. Nii näiteks on 

tehnoloogiaõpetusel head koostöösidemed kunstiga, milles arendatakse sarnaseid oskusi, nt 

erinevate kultuuride mõistmine, erinevate kunstialaste teadmiste rakendamine tehnoloogilistes 

protsessides, loovtegevus jm, mis on ka tehnoloogiaõpetuses olulised komponendid. 

Loodusainetes saab käsitleda nt loodusteaduslike protsesside mõistmist, samuti 

õppemeetodid, kus õppimine on kindlalt seotud tegevusega - projektipõhine õpe, katsetamine 

ja nähtuste selgitamine näidete põhjal - sobivad väga hästi tehnoloogiaõpetuse õpetamiseks. 

Matemaatikas saab teostada konkreetseid arvutusi toote planeerimisel. Sotsiaalainetes on 

võimalik suunata töömaailmas orienteerumist, suhtlemist, väärtushinnangute ja hoiakute 

kujundamist, teadliku tarbija kasvatamist jm. 
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4. Lõiming läbivate teemadega 
 

Tehnoloogiaõpetusel on läbivate teemadega tihedad seosed. Läbivad teemad on lõimingu 

vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on 

aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui 

terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada. 

Läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja 

meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte. Õppeainete 

roll läbiva teema õpetuses on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja õppesisust erinev, olenevalt 

sellest, kui tihe on ainevaldkonna seos läbiva teemaga (Põhikooli riikliku … , 2009). 

 

Tehnoloogiaõpetust saab lõimida kõikide põhikooli riiklikus õppekavas kehtestatud läbivate 

teemadega.  

 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Tutvumine tehnoloogia arengu ja inimese rolli 

muutumisega tööprotsessis aitab tunnetada pideva õppimise vajadust. Õpilaste ideede 

rakendamiseks sobivate võimaluste valimine, tööprotsessi kavandamine ning üksi ja üheskoos 

töötamine aitab arendada ja analüüsida õpilaste tööalaseid võimeid. 

 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Tähtis on nii looduslike kui ka tehismaterjalide säästlik 

kasutamine toote valmistamisel, tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlike 

tarbimisharjumuste kujunemisele. Jäätmete sorteerimine ning energia ja ressursside 

kokkuhoiuga seotud ülesannete lahendamine tundides aitab kinnistada ökoloogiateadmisi. 

 

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

tehnoloogiaõpetuse sisuga. Õpilaste ideede realiseerimise ja tööprotsessi korraldamise oskus 

on üks õppeaine põhilisi eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult läbi viidud ülesanded 

ja projektid, mis annavad õpilastele võimaluse oma võimeid proovida. 

 

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

võimaluse näha kultuuride erinevust maailma eri paigus ja teadvustada oma kohta 

mitmekultuurilises maailmas. Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke elemente esemete 

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

õpitakse kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud informatsiooni 

usaldusväärsust. Interneti kasutamine annab võimaluse kursis olla tehnoloogia uuendustega 

ning tutvuda disainerite ja inseneride loominguga üle maailma. 

 

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

võimaluste üle õpilaste tööde kavandamisel ja esitlemisel, õpitakse oma tööd 

virtuaalkeskkonnas esitlema. Tutvumine täisautomaatsete arvuti abil juhitavate seadmetega 

ning võimalusel ka nendega töötamine aitab tunnetada tänapäevaseid tehnoloogilisi 

võimalusi. Tähelepanu all on kaasaegsele tehnoloogiale suunatud mõttemallide, ideaalide, 

väärtuste ja tööpõhimõtete teadvustamine. Oluline on, et noor mõistaks tehnoloogia toimimist, 

saaks ise selles osaleda ja ise luua uudset tehnoloogiat ning teha seda eale sobival moel. 

 

„Tervis ja ohutus“. Erinevate praktiliste tööde juures on oluline tutvuda tööohutusega ning 

arvestada ohutusnõudeid. Tutvumine erinevate looduslike ja sünteetiliste materjalide 

omadustega aitab teha esemelises keskkonnas tervisest lähtuvaid valikuid. Tervisliku 

toitumise põhitõdede omandamine ning tervislike toitude praktiline valmistamine aitab luua 

aluse terviseteadlikule käitumisele. 

 

„Väärtused ja kõlblus“. Tehnoloogiaõpetuse tundides kujuneb väärtustav suhtumine töösse ja 

töö- tegijasse. Rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi üksteisega arvestamisel, 

organiseerimisoskuse arendamisel ning võimalike konfliktide lahendamisel. Kodunduse 

etiketi-teemade kaudu kujundatakse praktilisi käitumisoskusi erinevates situatsioonides, 

õpitakse mõistma käitumisvalikute põhjusi ja võimalikke tagajärgi.  
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5. Lõiming üldpädevustega 
 

Tehnoloogiaõpetuses rakendatakse põhikooli riiklikus õppekavas kehtestatud üldpädevusi 

õpilaste teadmiste ja oskust ning hoiakute kujundamisel. Allpool vaatleme üldpädevusi ja 

nende seost tehnoloogiaõpetuse õppeainega. 

 

Väärtuspädevuse kujundamisel saab tehnoloogiaõpetuse tunnis palju ära teha. 

Tehnoloogiaõpetuse õppeaine pöörab tähelepanu iga õpilase loomingulise külje avamisele ja 

selle tunnustamisele. Erinevate toodete disainimine ja valmistamine pakub õpilastele 

loomingulise eneseväljenduse võimalusi, õpitakse hindama uudseid ja isikupäraseid lahendusi 

ning märkama toodete disaini funktsionaalsust ja seoseid kunstiloomingu ning 

kultuuritaustaga. Tooteprotsessis väärtustatakse üldkehtivaid ja eetilisi norme ning 

kujundatakse seeläbi õpilaste tööalaseid hoiakuid. Tutvumine eri maade kultuuritraditsioonide 

ning nende kujunemise põhjustega aitab mõistvalt suhtuda teistesse rahvustesse. 

 

Tehnoloogiaõpetuse tundides saab sotsiaalset pädevust kujundada, arutledes tehnika ja 

tehnoloogia arengu üle; arengu põhjuste teadvustamine ja edasiste arengusuundade mõistmine 

aitab kaasa inimühiskonna arengu tunnetamisele. Ühiselt töötades õpitakse teistega arvestama, 

järgima käitumisreegleid ja oma arvamusi esitlema ja põhjendama.  

 

Erinevate õppeülesannete kaudu avanevad õpilaste mitmesugused enesemääratluspädevused - 

oskused ja teadmised ning võimed. Õpetaja professionaalsus loob aluse õpilastes ja 

inimsuhetes tekkivate probleemide lahendamiseks. Õpetaja ergutavad ja tunnustavad sõnad 

aitavad kaasa sellele, et õpilased oma üleannetes on positiivselt meelestatud ja motiveeritud. 

 

Õpipädevust saab kasutada teabe kogumisel. See aitab arendada õpilaste funktsionaalset 

kirjaoskust ja täiendab õpilaste tehnoloogiasõnavara. Õpilane planeerib oma tööd, analüüsib 

materjalide omadusi ja valib vastavaid töötlemisviise. Seejärel põhjendab ta toote 

valmistamise üksikute tööetappide järjekorda ning esitleb valminud tööd. Läbi selle tegevuse 

areneb ja kinnistub arusaam toote loomisprotsessist. Õpilane saab esinemiskogemusi ning 

arendab väljendusoskust.  
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Tehnoloogiaõpetuse tundides saavad õpilased suhelda, arutada, esitleda, põhjendada ja 

lahendada mitmeid ainealaseid ülesandeid, mis on seotud suhtlemispädevusega. Oluline on, et 

õpitakse teineteisega koostöös ülesandeid lahendama, argumenteeritakse omi valikuid ja 

kuulatakse ning mõeldakse teiste väljaöeldu üle.  

 

Tehnoloogiaõpetuses vajab õpilane matemaatikapädevust loogilise mõtlemise ja 

matemaatiliste teadmistena oma tööprotsessis. Õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline 

tulemus. 

 

Ettevõtlikkuspädevuse saavutamiseks tuleks õpilastele anda ülesandeid, mis sunnivad 

mõtlema välja uusi lahendusi ja ideid mitmesuguste probleemide lahendamiseks. Soosida 

tuleks õpilaste omaalgatust ja leidlikkust ning uute ideede ellurakendamist. 
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6. Lõimingunäited 
 

Tehnoloogiaõpetuse tundides saab noortele korraldada mitmeid põnevaid õppetegevusi, mis 

on seotud erinevate õppeainete ja eluvaldkondadega. Õppeprotsessis saavad õpilased ise luua 

mitmeid uudseid tooteid või esemeid. Samuti saavad õpilased õppida tundma 

tehnoloogiamaailma ja omandada selleks teadmisi ning oskusi. Seejuures kujuneb õpilastel 

terviklikum nägemus esemete ja nähtuste omavahelisest seosest. Eesmärgiks on õpilaste 

loovate ideede realiseerimine, huvitavate ja omanäoliste toodete meisterdamine, mis vastavad 

etteantud tingimustele. Samuti on eesmärgiks läbi praktiliste tegevuste pakkuda õpilastele 

tegutsemise rõõmu ja tunnustada õpilaste omaalgatust ning huvitavaid lahendusi.  

 

 

6.1. Näide 1. Sõiduki loomine 

 

Sõiduki loomine nõuab mõttetööd, planeerimist ja katsetamist ning visadust idee teostusest 

heal tasemel toimiva tulemuseni. Käesoleva näite varal toome esile tehnoloogiaõpetuse tunnis 

toimuva lõimingu teiste õpeainetega. Enne praktilise tegevusega alustamist on tarvilik, et 

õpetaja juhendamisel arutatakse õpilastega läbi sõiduki loomisega seotud olulisemad teemad. 

Esmalt õpetaja tutvustab sõiduki valmistamise eesmärke, seejärel sõiduki konstrueerimiseks 

olemasolevaid materjale ja nende omadusi. Koos arutatakse materjalide liitevõimalusi ja 

põhilisi tehnikaid ning töövahendeid materjalide töötlemisel.  

 

Samas tuuakse õpilaste abiga esile tegelikkuses 

töötavate sõidukite olulisemad detailid ja 

nende ülesanne sõiduki funktsioneerivas 

süsteemis. Järgnevalt võib iga õpilane 

iseseisvalt uurida Internetist sõidukite 

võidusõitude kohta vastavat materjali (lõiming 

informaatikaga), sh võõrkeelset (lõiming 

inglise keele, saksa keelega). Õpilastele saab 

anda ülesande, et nad tutvuksid ja esitleksid järgmiseks tunniks erinevaid autovõidusõidu 

klasse (nt Vormel 1 ja Vormel 3, Drage Race, Hot Rod jne). Õpilane valib ühe 

autovõidusõidu klassi, kirjutab jutukese võistlusklassi kohta (lõiming emakeelega) ja 
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joonistab paberile selle auto (lõiming kunstiga). Nii saavad noored teada erinevatest autodest 

ja võidusõiduklassidest ning ettekujutuse kiirelt liikuvatest sõidukitest. Õpilased saavad 

esitleda ja kirjeldada võidusõiduklasside omapära, erinevaid autosid, materjale, millest nad on 

tehtud, võistlusi jne ning teha järeldusi enda loodava sõiduki kuju ja ehituse osas. 

 

Peale eelnimetatu arutatakse, millised tegurid mõjutavad sõiduki liikumist (takistus, 

hõõrdumine) ja kuidas neid muuta, suurendada või vähendada (lõiming füüsikaga). Millise 

läbimõõdu ja kujuga rattaid valida, et sõiduk 

liiguks võimalikult kiiresti? Rattad ei või olla 

liiga suure läbimõõduga, sest siis hakkab 

sõidukile pärssivalt mõjuma rataste raskus. 

Kuidas vähendada rataste telgede hõõrdumist 

nende kinnituskohtades, milliseid materjale 

selleks kasutada jms? Võimalik on välja 

selgitada, mida ette võtta, et auto püsiks 

paremini teel, milliseid detaile ja osi selleks 

võiks kasutada. Hea on, kui õpilased saavad ise erinevate materjalide najal seda kõike 

proovida ja jõuda selgusele oma valikutes. Peale kogetu saavad õpilased esitleda proovitud 

lahendusi ja esitada tehtu kohta oma arvamus. Selle ülesande kokkuvõttena saab õpetaja võtta 

mõned valmis sõiduki näidised ja demonstreerida ehedalt, kuidas üks või teine sõiduk sõidab 

teatud teepikkuse.  

 

Järgmise ülesandena saab õpilastega otsustada, milliste omadustega energiaallikat võiks 

kasutada sõiduki liikumapanemiseks. Õpilased 

mõtlevad, kuidas mootorilt ratastele sättida 

ülekanne ja missugune võiks see välja näha. 

Seejuures võib õpilastele ette anda mõned 

tingimused, nt valida energiasäästlikud mootorid 

või mootorid, mille maksumus on väike ja mis on 

korduva kasutusega jne. Selle ülesande juures on 

otstarbekas moodustada rühmad, milles seda 

ülesannet lahendada. Vajadusel saavad õpilased kasutada lisainformatsiooni kas Internetist 

või raamatustest. Hiljem rühmad esitlevad oma arvamusi ja mõtteid püstitatud ülesande kohta. 

Oluline on, et õpilased oskaksid oma mõtteid ja vaatenurki põhjendada ning veenda teisi 
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õpilasi oma valikutes. Selle ülesande lõpuks valmib sõiduki pealtvaate eskiis, millelt on näha, 

kuidas on seotud omavahel sõiduki tähtsamad detailid.  

 

 
 

Sõiduki kuju loomisel võib tuua konkreetseid näiteid erineva kujunduse ja konstruktsiooniga 

sõidukitest, milleks saab kasutada pildimaterjali raamatutest või Internetist. Õpilased saavad 

ise algallikatest lugeda ja tutvuda erinevate sõidukitega ning mitmesuguste materjalidega, 

millest need on valmistatud. Nüüd on tarvis disainida paberil või arvutil sõiduki väliskuju, 

detailid ja nende ühendused ning mõelda, kuidas kunstiliselt kujundatud sõiduk välja näeb. 

Oluline on ka värvilahenduse oskuslik kasutamine. Seda ülesannet saab lõimida kunstiga. 

 

Sõiduki loomisel tekib seos mitme läbiva teemaga, lõiming teiste õppeainete kui ka 

üldpädevuste omandamine. Nii näiteks väärtuspädevuse, samuti läbivate teemade „Keskkond 

ja jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ aspektist saab rõhutada keskkonnasõbralikkuse 

ja eetilisuse ning ohutuse (sh liiklusohutuse ja turvalisuse) momente. Ettevõtlikkuspädevuse 

ning läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsiooni“ aspektist lähtuvalt saab noortele anda 

ülesande mõelda tulevikus liikuvate autode peale, missugust energiat nad tarbivad, kuidas 

neid juhitakse ja kuidas nad liiguvad jm., nii et kõige tulemusena on loodud ilus, tark ja 

lõõgastavalt mugav, sportlik ning mitmete lisafunktsioonidega auto. Õpilased saavad tuua 

välja oma nägemuse ja soovi, ehk ka unistuse, milline võiks olla nende tulevikuauto või muu 

sõiduk. Õpiprotsessis tuleb olulist rõhku pöörata õpilase mõtestatud loovale innovaatilisele 

tegevusele. Õpilase jaoks on tegevus loov ja innovaatiline, kui see on tema jaoks uus ja 

motiveeritud ning tal on sensormotoorse ja mõttetegevuse tulemusena võimalus koos 

avastamisrõõmuga kogeda valitud töö/toote loomisprotsessi (Soobik, 2007). 

Tehnoloogiaõpetuse lõimingust lähtuvalt on eriti oluline, et õpilane saaks süsteemse ehk 

tervikliku (holistliku) nägemuse sõidukitest, sh nende tootmisest, turustamisest, 
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vastupidavusest ja turvalisusest, energiasäästlikkusest ja ka interjöörist ning 

lisafunktsioonidest. Loetletud tegevusi saab tunnis õpilastega lühidalt käsitleda, tuues esile ka 

konkreetsed näited. 

 

Enne praktilist tegevust peavad noortel olema baasteadmised ja -oskused erinevatest 

materjalidest, nende ühendusliidetest ja töövõtetest ning töövahenditest. Õppe lõppfaasis 

saavad õpilased võrrelda ja analüüsida enda ning teiste õpilaste töötulemusi ning huviga 

osaleda enda konstrueeritud sõidukiga võistlusel. Näiteks toodud töö sobib 13.-14. aastastele 

noortele (7. ja 8. klass), seda ülesannet võib teostada nii iseseisvalt kui ka meeskonnatööna 

(rühmas 2-4 õpilast). Nimetud teemat on õpilastega teostatud tehnoloogiaõpetuse tunnis ja 

mitmetel üritustel. 

 

Teine võimalus sõidukite loomisel on, et õpilastele antakse kirjalik juhend, mis sisaldab 

üldisi tingimusi sõiduki loomiseks. Sellist varianti saab edukalt kasutada nt kogemustega 

õpilastega ja ka õpilasvõistlustel. Juhend on järgmine. 

 

Teostage etteantud aja jooksul (ca 5 tundi) olemasolevatest materjalidest maailma parim 

sõiduk, mis liigub võimalikult pika vahemaa, kasutades selleks ettenähtud töövahendeid ja 

materjale. Mõttetööle ja planeerimisele ning katsetamisele pühendage rohkem tähelepanu ja 

varuge selleks ka rohkem aega.  

 

Materjalide loetelu:  
Puitliist, paksus 14 mm, mõõtmetega ca 60x 150 mm. 
Vineeritahvel, paksus 7 mm, mõõtmetega ca 90x 300 mm. 
Ümarpulgad, Ø 6 või 8 mm. 
Ümarpulk, Ø 20 mm. 
Kummipael (kummirõngas), üldpikkusega 250 mm. 
Naelad, 10 tk, erineva pikkusega lühikesed naelad. 
Kummist lõigatud rõngad, 2 tk, üldpikkus 90 mm ja laius ca 7 mm. 
Puiduvärvid, eri tooni. 
Joonise valmistamiseks paber ja pliiats. 
 

Töövahendite loetelu: 
Viilid. 
Käsisaed.  
Pintslid.  
Vasarad. 
Naelatangid. 
Lihvpaberid, karedus 80 ja 150. 
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Ketaspuur-avasaag, vajadusel tapipuur. 
Akutrell. 
Puurpingid. 
Spiraalpuurid, Ø 6,3 või 8,3 ning 1,6 mm. 
 

Sõiduki loomisprotsessis vaadeldakse ja toote lõpus hinnatakse järgmisi sõiduki 

valmistamisega kaasnevaid elemente. 

 

1. Joonis. Mõõtkavas M 2:1 ruudulisele paberile joonestatud sõiduki pealt -ja kõrvaltvaade 

koos mõõtmetega (võimalik maksimaalne punktide arv 5). 

2. Sõiduki poolt läbitud vahemaa. Sõiduk peab sõitma võimalikult pika vahemaa kooli 

koridoris. Läbitud vahemaa pikkus    

vähemalt 1 m, 1 punkt; 

vähemalt 2 m, 2 punkt; 

vähemalt 3 m, 3 punkt; 

vähemalt 4 m, 4 punkt; 

vähemalt 5 m, 5 punkt. 

3. Tehniline lahendus. Uudne ja huvitav tehnilis-konstruktsiooniline lahendus ja kõikide 

loetletud materjalide kasutamine (5 p). 

4. Kvaliteet ja töökultuur. Korrektne töö teostus, sõidukil kasutatud liited (liimliidet ei tohi 

kasutada) ja lõppresultaat, selle kvaliteet ning viimistlus (5 p).  

5. Disaini Sõiduki kuju- ja värvilahendus (5 p). 

(Palun kirjutage oma nimi valmistoote tagaküljele ja lehele, kuhu teete joonise.) 

 

 

6.2. Näide 2. Mobiiltelefonialuse loomine 

 

Mobiiltelefonid ja nende omamine on küllaltki levinud ka õpilaste hulgas. Telefoni 

kasutatakse nii suhtlemisvahendina kui ka muusika kuulamiseks ja mängude mängimiseks. 

Paljud lapsevanemad on seda meelt, et lapsel peab olema telefon, et oleks võimalik vajadusel 

temaga suhelda ja ka lapsel on võimalus vajadusel midagi küsida või teatada. Lapsevanemad 

soovivad, et laps oleks kättesaadav ning vanemad ei peaks närveerima ja olema teadmatuses 

lapse käekäigust. Tehnoloogiaõpetuse tundides saab õpilastega ühe lihtsama praktilise tööna 

valmistada mobiiltelefonialuse ehk hoidja.  
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Toote teostamine ei nõua eelnevaid oskusi ja teadmisi, neid saab omandada tööprotsessi 

käigus. Toode koosneb kahest materjalist: puidust klotsist ja teras- või messingtraadist. 

Töövõtetena omandatakse järgmised oskused ja teadmised: mõõtmine ja märkimine, 

saagimine, puurimine, lihvimine, puitklotsi niisutamine, värvimine, traadi painutamine ja 

tükeldamine ning materjalide liitmine. Selle töö ühe praktilise ülesandena tuleb leida 

lahendus, kuidas lihtsalt ja kiirelt painutada traadist detail, mis on sümmeetriline ja näeb ka 

peale painutamist kaunis välja. Seejuures ei kasutata traadi painutamiseks näpitstange, mis 

jätavad traadile vastavad jäljed ja rikuvad traatosa väljanägemise. Selle ülesande saab õpetaja 

püstitada probleemse ülesandena ja seda probleemi oskuslikult lahendades jõutakse arutelu 

käigus vastava painutusabinõuni ja selle kasutamiseni tunnitöös.  

 

Soovitatav on anda õpilastele ülesanne, mille käigus nad otsivad teavet mobiiltelefonide 

kohta. Näiteks saab õpilastele jagada mobiiltelefoniga seotud teemad ja seejärel püüavad 

õpilased leida neile vastuseid. Vastuseid saavad õpilased ise mõelda, aga ka otsida Internetist. 

Sobiv on ülesannet teostada rühmatööna (rühmas on nt 2 õpilast), mille käigus jagatakse 

tööülesanded, arutatakse ja kirjutatakse lühike kirjeldav jutuke antud teema kohta, või ka 

kodutööna. Soovitav on jutuke illustreerida vastavate jooniste, piltide või internetislaididega. 

Rühmatöö tulemused esitletakse kõigile õpilastele, esitluse lõpus esitatakse küsimusi ja 

õpitakse omi seisukohti põhjendama. Õpilastele antavad teemad on seotud nii teiste 

õppeainete kui ka õppekava üldpädevuste ja läbivate teemadega.  
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Rühmadele võib anda järgmised teemad, mille kohta õpilased loevad ja selgitavad välja 

olulise informatsiooni:  

 

Alljärgnevalt esitan näite teema kohta „Mobiiltelefoniside lihtne tööpõhimõte“. 

Seosed õppeainega füüsika - arutelu käigus saab õpilastega lihtsalt ja arusaadavalt vestelda 

mobiilside levimisest ühest telefonist teise telefoni. Selle lühikese sideseansi jooksul 

muudetakse (kodeeritakse) mitmeid kordi sidesignaali. Väljuva ja mittenähtava signaali 

„püüab kinni“ mobiiltelefonimast, see omakorda saadab signaali edasi. Kasutades selleks ka 

satelliitantenne, mis omakorda saadavad signaali maapealsele antennile, see omakorda juba 

teisele mobiiltelefonile.  

Seosed õpipädevusega, õpilased saavad hankida ja lugeda Internetist infot mobiilside leviku 

kohta. 

Seosed läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon“, selle teemaga seonduvalt saab 

vaadelda telefonisidet lähiminevikus ja tänapäeval. Neid etappe saab võrrelda ja tuua välja iga 

1. Mobiiltelefoniside lihtne tööpõhimõte (näiteks seosed õppeainega füüsika, seosed 
õpipädevusega, seosed läbivate teemadega „Tehnoloogia ja innovatsioon“ ja „Teabekeskkond“). 
2. Huvitavad juhtumid telefonide ajaloos (näiteks seosed õppeainega ajalugu ja füüsika, seosed 
väärtuspädevusega, seosed läbiva teemaga kultuuriline identiteet).  
3. Kultuurne suhtlemine telefoniga (näiteks seosed õppeainega eesti keel ja ühiskonnaõpetus, 
seosed suhtluspädevusega, seosed läbivate teemadega „Kultuuriline identiteet“ ja „Tehnoloogia ja 
innovatsioon“). 
4. Uuemate mobiiltelefonide lisavõimalused (näiteks seosed õppeainega füüsika, seosed 
ettevõtlikkuspädevusega, seosed läbivate teemadega „Teabekeskkond“ ja „Keskkond ja 
jätkusuutlik areng“). 
5. Telefonid ajaloos ja tulevikus (näiteks seosed õppeainega ajalugu ja füüsika, seosed 
väärtuspädevusega, seosed läbivate teemadega „Tehnoloogia ja innovatsioon“ ja 
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“). 
6. Mobiiltelefoniside tulevikus (näiteks seosed õppeainega füüsika ja ühiskonnaõpetus, 
seosed väärtuspädevusega, seosed läbivate teemadega „Tehnoloogia ja innovatsioon“ ja 
„Keskkond ja jätkusuutlik areng“). 
7. Mobiiltelefoni turvalisus (näiteks seosed õppeainega ühiskonnaõpetus ja füüsika, seosed 
väärtuspädevuse ja sotsiaalse pädevusega, seosed läbivate teemadega „Tervis ja ohutus“ ja 
„Väärtused ja kõlblus“). 
8. Mobiiltelefon meelelahutusvahendina (mängud, helinad) (näiteks seosed sotsiaalse 
pädevusega, seosed läbivate teemadega „Teabekeskkond“ ja „Väärtused ja kõlblus“). 
9. Sobivad mobiiltelefoniteenused (näiteks seosed õppeainega ühiskonnaõpetus, seosed 
sotsiaalse pädevusega, seosed läbivate teemadega „Väärtused ja kõlblus“ ja „Teabekeskkond“). 
10.  Mobiiltelefoni hooldamine (näiteks seosed õppeainega keemia, seosed õpipädevusega, 
seosed läbivate teemadega „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ja „Tervis ja ohutus“). 
11.  Mobiiltelefon ja tervis (näiteks seosed õppeainega inimeseõpetus, seosed 
enesemääratluspädevusega, seosed läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“). 
12.  Eri otstarbega mobiiltelefonid (näiteks seosed suhtluspädevusega, seosed läbivate 
teemadega „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ja „Tervis ja ohutus“). 
13.  Mobiiltelefonialuse kasutamine (näiteks seosed õppeainega kunst, seosed sotsiaalse 
pädevuse ja õpipädevusega, seosed läbivate teemadega „Väärtused ja kõlblus“ ja „Elukestev õpe 
ja karjääri planeerimine“). 
14.  Erineva disainiga mobiiltelefonihoidjad (näiteks seosed õppeainega kunst, seosed 
ettevõtlikkuspädevusega, seosed läbivate teemadega „Väärtused ja kõlblus“ ja „Keskkond ja 
jätkusuutlik areng“). 
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etappi iseloomustavad eelised ja puudused. Analüüsimise ja sünteesimise tagajärjel saab välja 

pakkuda võimalikke tulevikuvisioone. Seosed läbiva teemaga „Teabekeskkond“, mobiilside 

leviku kohta info otsimiseks mõeldakse, millistest algallikatest vajalikku teavet võib leida. 

 

Mobiiltelefonialuse valmistamiseks vajalike materjalide loetelu:  

Puitliist (soovitavalt kask), mõõtmetega paksus 22, laius 70 ja pikkus 80 mm. 
Teras- või messingtraat, läbimõõt 2 mm, pikkus ca 350 mm. 
Puiduvärvid (peitslakk), erinevad toonid. 
Paber joonise valmistamiseks. 
 

Mobiiltelefonialuse valmistamiseks vajalike töövahendite loetelu: 

Pliiats. 
Viilid ja rasplid või ümarpeitlid. 
Käsisaed.  
Pintslid.  
Puitvasarad. 
Lihvpaberid, karedus 80 ja 150. 
Akutrell. 
Spiraalpuur, Ø 2 mm. 
Traadi painutusabinõu. 
Kaks puitliistu, mõõtmetega 20x 50x 150 mm. 
 

Soovitused praktilise töö teostamiseks. 

Praktiline töö võiks olla korraldatud nii, et iga õpilane teeb endale või kellelegi kingiks 

mobiiltelefonialuse. Soovitatav on see töö teostada üksikute etappide kaupa, st õpetaja 

demonstreerib ja juhendab iga tööetappi eraldi, arutades eelnevalt õpilastega tööetappide 

järjekorra läbi. Õpetaja demonstreerib töövõtteid ja tema tegevus on eeskujuks iga tööetapi 

valmistamisel. Igal etapil juhendab õpetaja vajadusel õpilasi. Praktilist tegevust võiks alustada 

joonise valmistamisest, st üheskoos õpetaja suunistega valmib mõõtudega varustatud joonis. 

Õpilaste tähelepanu tuleks juhtida sellele, et mobiiltelefoni hoidja süvendi kuju sarnaneb 

vertikaalsuunas poolitatud veetilgale. Seejärel järkavad õpilased käsisaega puitliistu, 

märgivad sellele vajalikud jooned ja aukude asukohad ning puurivad augud. Sellele 

tegevusele järgneb süvendi valmistamine raspli, viili või peitliga ning puittooriku lihvimine 

lihvpaberiga. Siis võetakse käsile traat. Traat tükeldatakse õige pikkusega traadikerast, 

õgvendatakse kruustangide vahel puitklotsidega, lihvitakse lihvpaberiga ja painutatakse 

painutusabinõu vahel. Traadi otsad tükeldatakse vastavalt mobiiltelefoni pikkusele (soovitav 

pikkus 2/3 telefoni pikkust) ja sobitatakse traat puittoorikusse. Kinnitades traadiosa 
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kruustangide abiklotside vahele, lüüakse puitvasaraga traat puittoorikusse. Lõpuks järgneb 

veega puitklotsi niisutamine ja värvimine peitslakiga. 
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6.3. Näide 3. Hüdrokopteri loomine 

 

Hüdrokopter kujutab endast vees sõitvat väikest laevukest. Laev on valmistatud sinisest 

isolatsioonimaterjalist ja laeva paneb liikuma propeller, mis pöörleb mikromootoril, millele 

annab toite kaks AA tüüpi patareid.  
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Hüdrokopteri loomisel saab tuua mitmeid lõimingunäiteid teiste õppeainetega: 

1. Õpilastelt saame küsida ja nendega arutada, miks lainelaual või veesuuskadel sõites me 
jääme veepinnale püsima? Jõuame selgusele, et vee peal püsimine sõltub materjalist ja selle 
kujust ning suurusest. Kuidas me saame seda ära kasutada oma hüdrokopteri loomisel (lõiming 
füüsikaga)? 
2. Õpilastele võime korraldada eksperimendi. Asetame veega täidetud klaasi erinevatest 
puiduliikidest (raudkask, mänd, pokkpuu) valmistatud väikesed kettad. Jõuame järelduseni, et 
tihedam materjal vajub klaasi põhja. Sellest saame järeldada, et materjal, mida hüdrokopteri 
ehitamisel kasutame ei tohi olla veest raskem (lõiming füüsikaga). 
3. Saame teha katse ka žiletiga. Kui asetada see vette lapiti ja kui asetada see vette 
servapidi, mis juhtub ja miks (lõiming füüsikaga)? 
4. Sama katse võime teha ka mündiga. Mis mündiga veeklaasis juhtub, võrdleme katset 
mündi ja žiletiga. Sama katse saame teha nn teeküünla plekist ümbrisega, panna ta vette servapidi 
või põhjaga vastu vett. Mis juhtub teeküünlaga kummalgi korral (lõiming füüsikaga)? 
5. Võime esitada küsimuse, miks metallist valmistatud laevad vette ei vaju? Võime esitada 
küsimuse, miks metallist allveelaevad liiguvad nii vee peal kui ka vee all (lõiming füüsikaga)? 
6. Eelnevat selgitab Archimedese seadus, mis ütleb, et iga keha kaotab vette asetatuna osa 
oma kaalust, mis on võrdne keha poolt välja tõrjutud vedeliku kaaluga. Mõõdame vedeliku hulga, 
mille laev pressib välja ehk kaalume laeva poolt väljatõrjutud vedeliku hulga, juhul kui: 

- vedeliku poolt väljatõrjutud vee hulk on suurem kui laeva kaal, siis laev ujub; 
- vedeliku poolt väljatõrjutud vee hulk on väiksem kui laeva kaal, siis laev vajub põhja; 
- vedeliku poolt väljatõrjutud vee hulk on võrdne laeva kaaluga, siis laev hõljub vee piiril. 

Kokkuvõtlikult, väljatõrjutud vedeliku ruumala on võrdne vedelikku uputatud keha ruumalaga. Iga 
keha kaotab vette asetatuna osa oma kaalust, mis on võrdne keha poolt välja tõrjutud vedeliku 
kaaluga (lõiming füüsikaga). 

7. Kodus võivad õpilased proovida, mis juhtub vette asetatud kartuliga. Kui lisame vette soola 
ja paneme siis sinna kartuli, mis siis sellega juhtub? Millisel juhtumil kartul jääb vee peale, millisel 
mitte (lõiming füüsikaga)? 
8. Laevade püsivus vees (lõiming füüsikaga). 
9. Võime tuua näite Surnumerest, küsides, kus see asub? (Vahemere ääres, Jeruusalemma 
ligidal Iisraeli ja Jordaania vahel, selle ligidal on Juuda kõrb). Lõiming ka geograafiaga. Olles 
sealses soolases vees, võib vabalt ennast hõljuda lasta ja lugeda lehte, kartmata, et vajuks 
veekogu põhja. Miks? 
10. Hea, kui saame vestelda vesivõimlemisest (lõiming kehalise kasvatusega) 
Vesivõimlemine sobib ka neile, kes ei oska ujuda. Vesi on umbes 800 korda suurema takistusega 
kui õhk, seega üks treeninguminut vees võrdub viieminutilise treeninguga kuival maal. Ühte tundi 
tugevat veetreeningut võib võrdsustada kahe tunni aeroobikaga. Vees kehtib Archimedese seadus: 
igas vedelikus või gaasis asetsevale kehale mõjub üleslükkejõud, mis on võrdeline keha poolt välja 
tõrjutud vedeliku või gaasi kaaluga. Teisisõnu, keha kaotab oma kaalust sama palju, kui palju 
kaalub tema poolt välja tõrjutud vedeliku hulk. Seega , 70-kilone inimene kaalub vees vaid 3-4 kg.  
11. Hea on tutvust teha Eesti sadamatega, laevaehitusega ja laevandusega, võrrelda seda nt 
Soomega (lõiming loodusõpetusega)? 
12. Merenduse vallast saame rääkida erinevatest laevadest ja nende osadest, nt tüür, ahter, 
vesiir jne) (lõiming eesti keelega). 
13. Mil viisil on võimalik panna hüdrokopter kiiresti vees sõitma (tehnoloogiaõpetus, 
füüsika). 
14. Hüdrokopteri loomiseks vajalike materjalide omaduste selgitamine. Sinise 
isolatsioonimaterjali omadused (tehnoloogiaõpetus).  
15. Hüdrokopteri kuju loomine (kunst, tehnoloogiaõpetus).  
16. Hüdrokopterist kolmvaate valmistamine, sh joonis (tehnoloogiaõpetus). 
17. Hüdrokopteri disainimine, sh värviline joonis (kunst, tehnoloogiaõpetus). 
18. Hüdrokopteri valmistamine (tehnoloogiaõpetus).  
19. Hüdrokopteri katsetamine vees ja vajadusel hüdrokopteri raskuskeskme ja püsivuse 
muutmine (tehnoloogiaõpetus).
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Hüdrokopteri loomsel saab tuua mitmeid lõimingunäiteid üldpädevustega. Nii näiteks  

 

Hüdrokopteri meisterdamisel saame luua mitmeid lõimingunäiteid läbivate teemadega.  

Näiteks:  

 

Selgitus 

Hüdrokoptereid on koolides valmistatud nii tundides kui ka koostöös ettevõtetega õpilastele 

suunatud projektkonkurssidel. Nii näiteks meisterdasid õpilased mõned aastad tagasi 

tööriistafirma „Stokker“ üritusele „Ehita paat“ huvitavaid liikuvaid veesõidukeid. Viimasest 

võttis osa ligi 700 noort, kes osalesid võitlusel huvipakkuvate laevamudelitega. See töö sobib 

seitsmendate ja kaheksandate klasside õpilastele. Selle lõimingunäite varal on hea õpilastel 

veesõidukite teema omandada. 

- „Väärtused ja kõlblus“ - töö tegemisel teostatakse mõningaid tööviise üheskoos, nt 
puurimisel hoiab üks õpilane materjali ja teine puurib; 

- „Tervis ja ohutus“ - materjalide töötlemisel peetakse silmas õpperuumide (õppetöökoja) 
sisekorra eeskirju ja ohutustehnikat;  

- „Tehnoloogia ja innovatsioon“ - võimalusel töödeldakse hüdrokopteri detailid, kasutades 
selleks Solid Edge arvutiprogrammi ja CNC freespinki; 

- „Teabekeskkond“ - õpilane hangib hüdrokopteri loomisel infot erinevates allikatest, näit 
raamatutest ja Internetist; 

- „Kultuuriline identiteet“ - õpilane tutvub Eesti veemotospordiga ja vastavate sõidukimudelite 
kere disainiga; 

- „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ - õpilased mõtlevad välja hüdrokopteri mudelitele 
erinevaid disaini ja tehnilise teostuse lahendusi; 

- „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ - käsitlemist leiab sünteetiliste ja looduslike materjalide 
omaduste võrdlemine ning praktiline kasutusvaldkond; 

- „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ - nii mõnelgi noorel, kes on tutvust teinud 
veesõidukitega ja kooli ühiskülastusega sadamasse, võib tekkida edaspidine soov õppida 
merendusega seotud erialal.  

- õpipädevusega seotult saab hankida teavet laevade ja veesõidukite kohta;  
- suhtluspädevuse näol harjutatakse oma toodet ehk hüdrokopterit esitlema teistele õpilastele 

ning põhjendama, miks valiti see või teine teostusviis;  
- matemaatikapädevusega seonduvalt arvutakse välja vajalik materjalikogus hüdrokopteri 

valmistamiseks;  
- ettevõtlikkuspädevuse raames luuakse hüdrokopterile moodne välisdisain;  
- enesemääratluspädevuse kaudu on võimalik noorel valida hüdrokopteri valmistamiseks 

vastavalt oma võimetele sobib valmistamisviis (kas töödelda materjali saega, noaga, või CNC 
freespingis); 

- väärtuspädevusega seonduvalt tunnustatakse igat õpilast tema tegutsemispüüdlustes 
loomaks kiirelt sõitvat hüdrokopterit;  

- sotsiaalse pädevusega seonduvalt saab vaadelda õpilaste käitumist tunnis jne.  
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