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Tehnoloogiaõpetus 
Käsitöö ja kodundus 
 
IV klass 
  

 

Õppe-eesmärgid 
• õpib tundma ja kasutama kunstikeelt 

• arendab oma vaatlusoskust ja kompimismeelt 

• arendab kujundilist mõtlemist ja kujutlusvõimet 

• omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust ja fantaasiat 

• tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat 

• mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju 

keskkonnale 

• õpib kavandama ja teostama oma ideid ning lahendama loovalt endale võetud 

ülesandeid 

• võrdleb ja kasutab erinevaid materjale 

• teab ohutu töötamise põhimõtteid ning järgib neid 

• töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös 

• lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest 

• väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises 

maailmas 

 

Õppesisu 
• kujutamine ruumis ja tasapinnal 

• skulptuur 

• plastiline kunst meie ümber ja näitustel (vestlused) 

• skulptuuride modelleerimine ja lõikamine pehmetest materjalidest (savi, liimiga 

saepuru, vahtplast) 

• modelleerimine erinevatest jääkmaterjalidest (plastmass, metall, puit) 

• fotokunsti kompositsioon (makulatuurist või fotoväljalõigetest kollaaž) 

• vestlused rahvakunstist 

• ruumide kaunistamine tähtpäevadeks 

• tekstiilist mänguasjade kavandamine ja valmistamine; lihtsamad õmblemisoskused 

• tervisliku toitumise põhitõed: toiduained ja toitained; toidupüramiid 

• isikliku hügieeni nõuded köögis töötades 

• toidu ohutus 

• tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv ja arvestav käitumine 

• lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused 

 
Õpitulemused  
 
4. klassi lõpetaja 
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• oskab käsitseda õppekavas loetletud töömaterjale ja vahendeid 

• oskab valikuliselt kasutada tehnikaid ja kujutamisviise loominguliseks 

eneseväljenduseks 

• oskab neid kasutada kujundamisülesannete lahendamisel ruumis ja tasapinnal 

• tunneb voolimise ja kujundamise võtteid 

• oskab liimi tarvitamata plastmassi- ja metallijäätmetest mänguasju teha oskab valida, 

ette valmistada ja kasutada looduslikke materjale rahvakunstialastes ja 

kujundamistöödes 

• tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest 

• tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ning töövahendeid, järgib seejuures 

ohutusnõudeid ja hoiab korras töökoha 

• leiab ideid ning oskab neid esitleda 

• saab aru tööjuhenditest ja selgitavatest joonistest 

• tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite 

• teab tervisliku toitumise põhialuseid 

• tunneb oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioone 

 
Õppekirjandus  
 

• F. Watt Laste kunstiraamat 
• G. Saarsoo Meistrimehed oleme I,II,III 
• S. Kalvik Meisterdame looduslikest materjalidest 
• Raidma Lõika ja kleebi 
• L. Kiviloo Õpime õmblema 

• R. Heidak Paberi ja papitööd 
• E.Lind Tööõpetus-meisterdamine 

• E.Lind Tööõpetus – oska olla ja korda hoida 

• E.Lind Tööõpetus- tekstiiltööd 
• I.Ormus Lõbusad munakarbid 

• T.Kivirähk Käsitöötuba 
• A.Wilkens Põnev vihmase ilma raamat 
• Suur käsitööraamat lastele (kirjastus Ilo) 

• Kasutada interneti võimalusi uute ja huvitavate töövõtete kasutamiseks 

 

 

 

 

 


