Käsitöö ja kodunduse ainekava
Käsitöö ja kodunduse õppeaine kirjeldus
Käsitöö ja kodunduse õpe lõimib teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike
praktiliste oskustega. Käsitöö seos tarbekunstiga loob eeldused loominguliseks
eneseteostuseks. Õppe käigus arutletakse kunsti, käsitöö ja moe seoste ning käsitöö ja
kergetööstuse tähtsuse üle ajaloos ning tänapäeval. Tutvutakse erinevate materjalide ja
nende omadustega ning proovitakse nende kasutamise mitmesuguseid tehnikaid.
Õppetöö käigus õpitakse nägema ja leidma huvitavaid ning uudseid lahendusi esemete
ja toodete disainimisel. Väärtustatakse rahvuslike kultuuritraditsioonide hoidmist ja
arendamist nii käsitöös kui ka kodunduses. Õpitakse märkama erinevate maade
käsitöö- ja toidutraditsioone ning nende seost ajaloo, kliima, usu ja kultuuritavadega.
Kodundustundides õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid, tasakaalustatud menüü
koostamist ja toiduvalmistamist ning arendatakse majandamisoskust. Arutletakse
tarbijakäitumise teemal, väärtustatakse keskkonnasäästlikku, oma õigusi ning kohustusi
teadvat tarbijat, otsitakse seoseid ja vastuolusid inimeste terviseteadlikkuse ning
tegeliku käitumise vahel. Õppeainena kujundab käsitöö ja kodundus õpilastes praktilist
mõtlemist, loovust, arendab käelist tegevust, eneseanalüüsi võimet ning tehnoloogilist
kirjaoskust. Õppeaine lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes.
Loomingulistel ja praktilistel tegevustel on ka lõõgastav funktsioon nii õppetöös kui ka
tulevases elus.
Alates II kooliastmest moodustab kool õpilaste soovide ja huvide põhjal õpperühmad,
millesse jagunedes on õpilastel võimalus valida õppeaineks kas käsitöö ja kodundus või
tehnoloogiaõpetus.
II kooliastmes on käsitöö ja kodunduse õppeainele ette nähtud 6 nädalatundi,
õpetamisel kujundatakse kolme osaoskust: käsitöö, kodundus ja tehnoloogiaõpetus
vahetatud õpperühmades.
III kooliaste on käsitöö ja kodunduse õppeainele ette nähtud 5 nädalatundi.
Õppeaine käsitöö ja kodundus koosneb neljast valdkonnast: käsitöö; kodundus;
tehnoloogiaõpetus (toimub õpperühmade vahetus); projektitöö. Käsitöö ja kodundus
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hõlmab õppest ca 65%, millest vähemalt kolmandik on kodundus. Ligikaudu 25%
õppemahust jääb projektitööle ja 10% tehnoloogiaõpetusele.
Osaoskuste kujundamine ja teemade järjestus õppeaastas kavandatakse käsitöö ja
kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpetajate koostöös.
Käsitöötundides õpitakse tundma erinevaid tööliike, millest on kohustuslikud
õmblemine, kudumine, heegeldamine ja tikkimine. Eseme kavandamine, töö
organiseerimine, rahvakunstitehnikate alused ning materjaliõpetus on läbivate
teemadena seotud nii kohustuslike tööliikide kui ka valikteemade ja projektidega.
Praktilistes töödes saab ühte eset valmistades ühendada mitu tööliiki.
II

kooliastmes

keskendutakse

eelkõige

põhiliste

töövõtete

ja

tehnoloogiate

omandamisele ning juhendi järgi töötamise või abimaterjalide kasutamise oskuse
arendamisele. Igal aastal tehakse praktilisi töid, mis võimaldavad õpitud tehnikaid
loovalt rakendada.
III kooliastmes keskendutakse rohkem loomingulisele tööle ning töö teadlikule
korraldamisele. Õpetuses järgitakse tootearendustsüklit teabe kogumisest, idee
leidmisest, eseme ning töö ajalisest ja tehnilisest kavandamisest kuni toote teostuse
ning esitlemiseni.
Kodundusõppes omandatakse teadmisi ja oskusi igapäevaeluga toimetulekuks. Lisaks
praktilisele toiduvalmistamisele õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid ning
tasakaalustatud

menüü

koostamist.

Õppetöös

arendatakse

majandamisoskust,

kujundatakse keskkonnasäästlikku ning oma õigusi ja kohustusi teadvat tarbijat,
analüüsitakse inimeste tarbijakäitumist ning püütakse leida seoseid ja vastuolusid
inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel. Kodundusõpe loob head
võimalused rakendada näiteks bioloogias, keemias, matemaatikas ja teistes õppeainetes
omandatut.
Kodundustunnis õpitakse meeskonnana, mis loob sobivad võimalused arendada
sotsiaalseid oskusi: heatahtlikku ja arvestavat suhtumist kaaslastesse, organiseerimisning meeskonnatööks vajalikke võimeid ja ühise töö analüüsimise ning hindamise
oskust.
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Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
• lähtutakse

õppekava

alusväärtustest,

üldpädevustest,

õppeaine

eesmärkidest,

õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate
teemadega;
• taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht), on mõõdukas, jaotub
õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja
huvitegevustega tegelda);
• võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja
rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
• kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
• rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
teabekeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
• kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: loov mõttetegevus, arutelud,
projektõpe, katsetused, praktilised ja uurimistööd, internetipõhised keskkonnad jne;
• otsustab aineõpetaja õppesisule kuluvate tundide arvu ja järjestuse; vastavad
kirjeldused sisalduvad kooli ainekavas;
• on õpetus peamiselt üles ehitatud toote vms arendustsüklile;
• läbitakse etapid alates info otsimisest, toote disainimisest, toote teostusest ning selle
tutvustamisest teistele õpilastele;
• arvestatakse, et sõltuvalt õpilaste varasematest kogemustest ning ülesande/toote
eripärast muutuvad eri vanuseastmete õpilaste õpitulemuste rõhuasetused;
• arvestatakse, et õpetuses vaheldub teoreetiline tegevus praktilisega;
• tagatakse, et uudse teoreetilise õpisisu korral käsitletakse rohkem aega tunnist
teooriaküsimusi ja materjalide töötlemise võtteid;
• pühendatakse tundides, kus tegeldakse praktiliste töömahukate toodetega vms, suurem
osa ajast praktilisele tööle;
• peetakse silmas, et rakendustegevusele eelneb tööohutusalane instrueerimine ning
ohutute töövõtete demonstreerimine;
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• on rõhk loovusel (disainimine, toote täiendamine jms), rahvuslike töötraditsioonide
säilitamisel (rahvuslik toode, rahvakunstist pärit motiivide kasutamine toodet
kaunistades jne,) ning nüüdisaegsel tehnoloogial;
• õppeaine

mitmekülgsuse

huvides

vahetatakse

käsitöö

ja

kodunduse

ning

tehnoloogiaõpetuse õpperühmi.

Käsitöö ja kodunduse õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
6. klassi lõpetaja:
1) tunneb rõõmu üksi ja koos teistega töötegemisest;
2) tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ning töövahendeid, järgib seejuures
ohutusnõudeid ja hoiab korras töökoha;
3) leiab ideid ning oskab neid esitleda;
4) saab aru tööjuhenditest ja selgitavatest joonistest;
5) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite;
6) teab tervisliku toitumise põhialuseid;
7) tunneb oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioone.

Käsitöö ja kodunduse õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes
4. kl käsitöö ja kodunduse ainekava
Tikkimine ja õmblemine
Ühe- ja kaherealised pisted. Kaunistus- ja tarbepisted. Tikandi viimistlemine ja hooldamine.
Õmblemine. Töövahendid. Õmblusniidid, käsitööniidid ja -lõngad. Täpsuse vajalikkus
õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja õmblusmasinaga. Õmblusmasina niidistamine. Lihtõmblus.
Lõike paigutamine riidele, õmblusvarud. Õmblustöö viimistlemine ja hooldamine. Õpilane
kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohase käsitööeseme. Leiab võimalusi taaskasutada
tekstiilmaterjale. Töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi, järgib töötades ohutusnõudeid
ning hoiab korras töökoha.
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Silmuskudumine
Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine.
Kavandamise erinevad võimalused. Töövahendid ja sobivad materjalid. Tekstiilkiudained.
Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused. Silmuste loomine. Parempidine silmus.
Ääresilmused. Kudumi lõpetamine. Lihtsa koekirja lugemine ja selle järgi kudumine. Kudumi
viimistlemine ja hooldamine.

Kangakudumine
Kavandamise erinevad võimalused. Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid
disainides. Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks. Kanga kudumise põhimõte.
Telgedel ja raamil kudumine. Kanga liigid: telgedel kootud, silmuskoelised, mittekootud
kangad.

Esemeline rahvakunst ja selle tähtsus. Sümbolid ja märgid. Tavad ja kombed.

Rahvuslikud mustrid ehk kirjad ajaloolistel ja tänapäevastel esemetel. Õpilane leiab
käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist.

Kodundus
Tervisliku toitumise põhitõed. Toidupüramiid. Toiduainerühmade üldiseloomustus: teravili ja
teraviljasaadused, piim ja piimasaadused, aedvili, liha ja lihasaadused, kala ja kalasaadused,
munad, toidurasvad. Võileivad. Toiduainete säilitamine. Tarbijainfo (pakendiinfo). Teadlik ja
säästlik tarbimine. Energia ja vee säästlik tarbimine. Isiklik hügieen, käte pesemine. Jäätmete
sortimine. Toidu valmistamine, töö organiseerimine ja hügieen. Mõõtühikud. Töövahendid
köögis. Toiduainete eel- ja külmtöötlemine. Nõude pesemine käsitsi, köögi korrashoid.
Lauakombed ning lauakatmise tavad. Õpilane valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi
järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades.

5. kl käsitöö ja kodunduse ainekava
Tikkimine
Töövahendid ja sobivad materjalid. Õmblusniidid, käsitööniidid ja -lõngad. Tarbe- ja
kaunistuspisted. Üherealised ja kaherealised pisted. Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades.
Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine. Kavandamise erinevad võimalused.
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Värvusõpetuse

põhitõdede

arvestamine

esemeid

disainides.

Ideede

leidmine

ja

edasiarendamine kavandiks. Töötamine suulise juhendamise järgi. Töötamine tööjuhendi
järgi. Tikandi viimistlemine ja hooldamine. Õpilane kavandab omandatud töövõtete baasil
jõukohase käsitööeseme.

Õmblemine
Töövahendid. Õmblusniidid, käsitööniidid ja -lõngad. Täpsuse vajalikkus õmblustöös.
Õmblemine

käsitsi

ja

õmblusmasinaga.

Õmblusmasina

niidistamine.

Lihtõmblus.

Äärestamine. Palistused. Lõike paigutamine riidele, õmblusvarud. Õmblustöö viimistlemine
ja hooldamine.

Heegeldamine
Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine. Edasi-tagasi heegeldamine.
Heegelkirjade ülesmärkimise viisid. Skeemi järgi heegeldamine. Heegeldustöö viimistlemine
ja hooldamine.

Silmuskudumine
Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem- ja pahempidine silmus.
Ääresilmused. Kudumi lõpetamine. Lihtsa koekirja lugemine ja selle järgi kudumine.
Töötamine suulise juhendamise järgi. Töötamine tööjuhendi järgi. Kudumi viimistlemine ja
hooldamine.

Kodundus
Toiduained ja toitained. Toiduainete säilitamine. Tarbijainfo (pakendiinfo). Teadlik ja säästlik
tarbimine. Energia ja vee säästlik tarbimine. Jäätmete sortimine. Toidu valmistamine, töö
organiseerimine ja hügieen. Toiduainete eeltöötlemine, külm- ja kuumtöötlemine.
Kuumtöötlemata magustoidud.

Külmad

ja kuumad

joogid.

Kartulite,

munade ja

makarontoodete keetmine. Toor- ja segasalatid. Külmad kastmed. Mõõtühikud. Töövahendid
köögis. Tööde järjekord toitu valmistades. Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine. Ühise töö
analüüsimine ja hindamine. Nõude pesemine käsitsi ja masinaga, köögi korrashoid.
Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused.
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6. kl käsitöö ja kodunduse ainekava
Silmuskudumine
Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine.
Kavandamise erinevad võimalused. Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid
disainides. Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks. Muuseumide roll rahvakunsti
säilitajana. Rahvuslike detailide kasutamine tänapäevast tarbeeset kavandades. Töövahendid
ja sobivad materjalid. Tekstiilkiudained. Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused.
Silmuste loomine. Parem- ja pahempidine silmus. Ääresilmused. Kudumi lõpetamine. Lihtsa
koekirja lugemine ja selle järgi kudumine. Kudumi viimistlemine ja hooldamine.

Heegeldamine
Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine. Edasi-tagasi heegeldamine.
Ringheegeldamine. Skeemi järgi heegeldamine. Motiivide heegeldamine ja ühendamine.
Heegeldustöö viimistlemine ja hooldamine.

Tikkimine
Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine.
Kavandamise erinevad võimalused. Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid
disainides. Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks. Tarbe- ja kaunistuspisted.
Üherealised ja kaherealised pisted. Mustri kandmine riidele. Tikandi viimistlemine ja
hooldamine. Õpilane kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohase käsitööeseme.

Õmblemine
Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused. Kanga kudumise põhimõte. Kanga liigid:
telgedel kootud, silmuskoelised, mittekootud kangad. Erinevatest tekstiilmaterjalidest esemete
hooldamine. Töötamine suulise juhendamise järgi. Töötamine tööjuhendi järgi. Täpsuse
vajalikkus

õmblustöös.

Õmblemine

õmblusmasinaga.

Õmblusmasina

niidistamine.

Lihtõmblus. Äärestamine. Palistused. Lõike paigutamine riidele, õmblusvarud. Õmblustöö
viimistlemine ja hooldamine.
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Kodundus
Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. Toidu ohutus. Toiduainete säilitamine.
Tarbijainfo (pakendiinfo).Toidu valmistamine, töö organiseerimine ja hügieen.
Toiduainete külm- ja kuumtöötlemine. Nõude pesemine käsitsi ja masinaga, köögi
korrashoid. Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised
võimalused. Lauapesu, -nõud ja - kaunistused. Sobivate nõude valimine toidu
serveerimiseks. Ideede ja võimaluste leidmine, kuidas pakkida erinevaid kingitusi.
Kodu korrashoid. Puhastus- ja korrastustööd. Töövahendid. Rõivaste pesemine käsitsi
ja masinaga. Hooldusmärgid. Triikimine. Jalatsite hooldamine.

5. Füüsiline õppekeskkond
Käsitöö ja kodunduse tunnid toimuvad ruumides, kus on aineõpetuseks vajalik sisustus,
mis vastab kooli valitud praktilistele töödele, on tänapäevane ning võimaldab ohutult ja
nüüdisaegselt õppetööd korraldada.
Õppeköögis on olemas kaasaegsed seadmed, vajalikud kodumasinad, töövahendid,
õpperühmale vajalikul hulgal tööpinda, ventilatsioon.
Käsitööklassis on piisavalt õmblusmasinaid, mida püüame pidevalt kaasajastada,
tikkimismasin, esmased töövahendeid erinevate käsitööliikide viljelemiseks jms

6. Hindamine käsitöös ja kodunduses
Hindamise aluseks on Elva Gümnaasiumi kehtiv hindamisjuhend.
Hindamine toimub õppekava alusel, aluseks võttes õpitulemusi.
Käsitöös ja kodunduses hinnatakse õpilaste töökultuuri, tehnoloogilist kirjaoskust ja
eseme kavandamist ning valmistamist.
Oluline osa on õppetunnis tehtaval tööl – iga käsitletava teema kohta saab õpilane
tööprotsessis osalemise koondhinde.
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Praktiliste tööde hindamisel arvestatakse töö õigsust, loovat lähenemist ülesandele ja
lõpptulemuse kvaliteeti. Arvestatakse ka õpilase arengut õppetegevuse käigus.
Õpilaste tööde hindamisel on lisaks numbrilisele hindele oluline nii õpetaja põhjendatud
hinnang õpilase tööle kui ka õpilase enda hinnang oma tööle.
Teema algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks kavandatavad praktilised tööd, nõutavad
teadmised ja oskused ning nende hindamise aja ja vormi.
Õppeperioodi algul teatab õpetaja õpilastele, milliste hinnete põhjal pannakse kokkuvõttev
hinne. Kokkuvõttev hindamine toimub trimestri lõpul.
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