
Esmaspäev 8.30-14.20  – Põhitõed ja nõuded joonestamisest 

Teema 
Tunni 

nr 
Tegevus Õpitulemused Hindamine 

Sissejuhatus joonestamisse 
(hindamiskriteeriumid, 
vajalikud töövahendid, 
õppetöö ülesehitus), joone 
tüübid, normkiri, raamjoon 
ja kirjanurk 

1-2 Õppetöö ülesehituse tutvustamine, töövahendite 
näitamine. Õpilaste ülesanne joonestada nõuetele 
vastav raamjoon, harjutada joonisel kasutatavaid 
joone tüüpe ning täita normkirjaga kirjanurk.  

Tunneb töövahendeid, 
oskab joonestada 
raamjoont, kirjanurka ning 
tunneb erinevaid joone 
tüüpe ja oskab neid 
rakendada 

Tehtud töö hindamine MA 
või A. MA korral peab 
õpilane iseseisvalt selle 
pärast õppetöö lõppu taas 
tegema ning teisipäeval 
esitama.  

Mõõtkava, jooniste 
mõõtmestamine  

2 Mis on mõõtkava, mõõtmestamise reeglid, näited, 
ülesanded 

Teab ja oskab kasutada 
mõõtkava ning oskab 
jooniseid mõõtmestada 

 

Projekteerimise liigid 2  Tsentraal-, paralleel, ja ristprojektsiooni õppimine, 
näiteülesanded    

Tunneb projekteerimise 
liike, oskab neid kasutada  

 

Ülesanded kolmvaate kohta 3-4  Vaadete joonestamine, ülesannete lahendamine Näeb seoseid vaadete vahel, 
oskab vaateid joonestada 

Antud ülesannete 
hindamine 

     

Teisipäev 8.30-15.50  – Aksonomeetria ja geomeetrilised kehad, lõiked 

Aksonomeetria 
üldiseloomustus ja liigid 

5-6 Liikide tutvustamine, teljestiku ja aksonomeetriliste 
kujutiste joonestamine  

Tunneb aksonomeetria liike, 
oskab joonestada 
ristisomeetrias 

Jooniste 
ülevaatamine/pisteline 
hindamine 

Geomeetrilised kehad 6-7 Geomeetriliste kehade liigitus, Tahkkehade ja 
pöördkehade näited, jooniste tegemine 

Tunneb geomeetriliste 
kehade liigitust, teeb vahet 
tahk- ja pöödkehadel 

Jooniste 
ülevaatamine/pisteline 
hindamine 

Lõiked, Tehnilised 
joonised/detailid 

7-9 Lõigete tutvustus (viirutuste näited), Tehniliste 
jooniste joonestamine/detailid 

Tunneb lõiked, oskab 
joonestada lõigetega 
jooniseid, oskab joonestada 
tehnilisi jooniseid 

Jooniste hindamine 

     

Kolmapäev 8.30-15.50  – Arvutigraafika 

Sissejuhatus 
Arvutigraafikasse (erinevate 
projekteerimistarkvarade 
tutvustus, täpsem kirjeldus 
Autocadist) 

10-14 Autocadi ülesehitus – uus projekt, salvestamine, 
baasfunktsioonide kasutama õppimine (line, 
poluline,circle, copy, paste, paste with basepoint,  
trim jne) näiteülesannete lahendamine 

Teab, milleks kasutatakse, 
milliseid erinevaid 
tarkvarasid 
raalprojekteerimiseks on, 
teab ja oskab kasutada 
Autocadi baasfunktsioone 

 



  

VAJALIKUD TÖÖVAHENDID: A4 joonestuspaberid, harilik pliiats (0,5 HB), kustukumm, joonlaud (soovituslik 30cm), kolmnurkjoonlaud, mall ja sirkel 

Esmaspäev ja teisipäev soov kasutada tavaklassi, alates kolmapäevast arvutiklass. 

 

 

     

Neljapäev 8.30-14.00  – Arvutigraafika 

Iseseisvad tööd  15-18 Tehniliste jooniste tegemine Autocadis, vajadusel 
õpilaste juhendamine 

 Tehtud tööde hindamine  

     

Reede 8.30-13.00  – Arvutigraafika, järelvastamine 

Iseseisvad tööd  19-21 Iseseisvate tööde lõpetamine, tegemata tööde 
järelvastamine 

 Tööde hindamine, kursuse 
hinde väljapanek 

     


