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Tööõpetuse 1.-3. klassi ainekava Nissi Põhikoolis 

 

Tundide arv klassiti 

 

 

Õppeaine 

 

1. kl 2. kl  3. kl Kokku 

Tööõpetus 2 2 2 6 

 

 

Tööõpetuse õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes 

Õpitulemused 
3. klassi lõpetaja: 

1) kujundab lihtsamaid esemeid; 

2) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, 

vahtplast, puit, traat, plekk jne); 

3) võrdleb materjalide üldisi omadusi; 

4) oskab materjale ühendada ja kasutada; 

5) modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid; 

6) märkab esemetel rahvuslikke elemente; 

7) julgeb oma ideed teostades pakkuda välja erinevaid võimalusi ja valida nende seast 

tööks sobivaim variant; 

8) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid; 

9) kasutab materjale säästlikult; 

10) valib materjalide käsitsemiseks erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid; 

11) käsitseb enam kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult; 

12) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle; 

13) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat 

tööjuhendit; 

14) toob õpetusega seonduva kohta näiteid igapäevaelust; 

15) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses; 

16) tegutseb säästliku tarbijana; 

17) teab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest; 

18) arvestab ühiselt töötades kaaslasi ja järgib viisakusreegleid. 

 

Õppesisu 

Kavandamine. Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain ja kujundus minevikus ja 

tänapäeval. 

Rahvuslikud mustrid ja motiivid. Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info 

kasutamine. 

Ideede visandamine paberil. Lihtsate esemete kavandamine. 

Idee esitlemine. 

Materjalid. Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast, 

vahtmaterjal, puit, traat, plekk jne). Materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine 

Katsetused erinevate materjalidega, nende omaduste võrdlemine. Ideede leidmine materjalide 

korduskasutuseks. 

Töötamine. Töötamine suulise juhendamise järgi. Tutvumine kirjaliku tööjuhendiga, sellest 

arusaamine.  

Oma idee teostamine, toetudes õpitud oskustele ja iseseisvatele katsetustele. 

Töökoha korrashoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele. 
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Rühmatöö ülesannete täitmine, ühiselt ideede väljamõtlemine, üksteise arvamustega 

arvestamine ja kaaslaste abistamine. 

Töö tulemuse uudsuse, kasutamise ja esteetilisuse hindamine. 

Tööviisid. Lihtsamad materjalide töötlemise viisid, sh mõõtmine, märkimine, rebimine, 

voltimine, lõikamine, heegeldamine (algsilmus ja ahelsilmus), detailide ühendamine, 

õmblemine (eelpiste ja tikkpiste), liimimine, naelutamine, punumine, kaunistamine, 

värvimine, viimistlemine; vestmine, saagimine (ainekabinetis). 

Sagedasemate töövahendite (käärid, nuga, nõel, heegelnõel, naaskel, vasar, saag, kruvikeeraja, 

lõiketangid, näpitsad jm) õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine, töövahendite hooldamine. 

Töötlemisviisi valik olenevalt ideest ja materjalist. Jõukohaste esemete valmistamine. 

Kodundus. Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle. Ruumide korrastamine ja 

kaunistamine. Riiete ning jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen. 

Tervislik toiduvalik. Lihtsamate toitude valmistamine. Laua katmine, kaunistamine ja 

koristamine Viisakas käitumine. 

Säästlik tarbimine. 

 

 

Tööõpetuse õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel I kooliastmes klassiti 

 

 

Õpitulemused I kooliastme lõpuks Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel klassiti 

1. Kavandamine 

Õpilane: 

1) kirjeldab, esitleb ning hindab oma 

ideid; 

2) kavandab lihtsamaid 

esemeid/tooteid; 

3) märkab esemetel rahvuslikke 

elemente. 

 

1. klass  

Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain 

minevikus ja tänapäeval. Ideede visandamine 

paberil. Lihtsate esemete ja keskkonna 

kavandamine. 

2. klass   

Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info 

kasutamine. Lihtsate esemete ja keskkonna 

kavandamine. 

3. klass 

Rahvuslikud mustrid ja motiivid. Idee esitlemine. 

Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine. 

2. Materjalid 

Õpilane: 

1) eristab erinevaid looduslikke ning 

tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, 

plast, vahtplast, puit, traat, plekk jne); 

2) võrdleb materjalide üldisi omadusi; 

3) oskab materjale ühendada ja 

kasutada. 

 

1. klass  

Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, 

papp, tekstiil, nahk, plast, vahtmaterjal, puit, 

traat, plekk jne). Katsetused erinevate 

materjalidega. 

2. klass  

Materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja 

kasutamine. Katsetused erinevate materjalidega, 

nende omaduste võrdlemine.  

3. klass  

Ideede leidmine materjalide 

korduskasutuseks. Katsetused erinevate 

materjalidega, nende omaduste võrdlemine. 

3. Töötamine 

Õpilane: 

1) töötab õpetaja suulise juhendamise 

järgi ning kasutab abivahendina lihtsat 

1. klass  

Töötamine suulise juhendamise järgi. Töökoha 

korras hoidmine, selle mõju töö tulemusele ja 

ohutusele. 
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tööjuhendit; 

2) julgeb oma idee teostamiseks ise 

võimalusi valida ja mõelda; 

3) toob näiteid õpetusega seotud 

igapäevaelust; 

4) arvestab ühiselt töötades kaaslasi; 

5) arutleb ohutuse vajalikkuse ja 

töökoha korrashoiu üle; 

6) tutvustab ja hindab oma tööd. 

2. klass  

Tutvumine kirjaliku tööjuhendiga, sellest 

arusaamine.  Oma idee teostamine, toetudes 

õpitud oskustele ja iseseisvatele katsetustele. 

3. klass  

Rühmatöös ülesannete täitmine, ühiselt ideede 

genereerimine, üksteise arvamuste arvestamine ja 

kaaslaste abistamine. Töö tulemuse uudsuse, 

kasutamise ja esteetilisuse hindamine. 

4. Tööviisid 

Õpilane: 

1) kasutab materjale säästlikult; 

2) valib erinevaid töötlemisviise ja -

vahendeid; 

3) käsitseb kasutatavamaid 

töövahendeid õigesti ning ohutult; 

4) kasutab paberit ning kartongi 

tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid 

valmistades; 

5) modelleerib ja meisterdab 

erinevatest materjalidest esemeid; 

6) valmistab tekstiilmaterjalist 

väiksemaid esemeid. 

 

1. klass 

Materjalide lihtsamad töötlemise viisid 

(mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine, 

lõikamine, liimimine, värvimine). 

Sagedasemad töövahendid (käärid), nende õige, 

otstarbekas ja ohutu kasutamine, töövahendite 

hooldamine. Töötlemisvõtte valik sõltuvalt ideest 

ja materjalist. Jõukohaste esemete valmistamine. 

2. klass 

Materjalide lihtsamad töötlemise viisid 

(heegeldamine, õmblemine, punumine, 

kaunistamine, värvimine). 

Sagedasemad töövahendid (nõel, heegelnõel, 

naaskel, lõiketangid, näpitsad), nende õige, 

otstarbekas ja ohutu kasutamine, töövahendite 

hooldamine. Töötlemisvõtte valik sõltuvalt ideest 

ja materjalist. Jõukohaste esemete valmistamine. 

3. klass 

Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (vestmine, 

saagimine, detailide ühendamine, naelutamine, 

värvimine, viimistlemine). 

Sagedasemad töövahendid (nuga, vasar, saag, 

kruvikeeraja, näpitsad), nende õige, otstarbekas ja 

ohutu kasutamine, töövahendite hooldamine. 

Töötlemisvõtte valik sõltuvalt ideest ja materjalist. 

Jõukohaste esemete valmistamine. 

5. Kodundus 

Õpilane: 

1) hoiab korda oma tegevustes ja 

ümbruses ning peab vajalikuks sortida 

jäätmeid; 

2) tegutseb säästliku tarbijana; 

3) selgitab isikliku hügieeni 

vajalikkust ning hoolitseb oma 

välimuse ja rõivaste eest; 

4) järgib viisakusreegleid. 

1. klass 

Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse 

üle. Ruumide korrastamine ja kaunistamine. Riiete 

ning jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen. 

2. klass 

Tervislik toiduvalik. Lihtsamate toitude 

valmistamine. Laua katmine, kaunistamine ja 

koristamine. Viisakas käitumine.  

3. klass 

Säästlik tarbimine. Jäätmete sortimine. 

 

Lõiming 3. klassis 

Emakeel: sõnaline väljendusoskus, arutusoskus; omakultuur ja kultuuride mitmekesisus 

muinasjuttude ainetel; raamatute kujundus, pildi joonistamine lugemispala või luuletuse 

ainetel; teema „Muinaslood ja pärislood“ (märksõnad: mängiv inimene;  võlumaailm; tunded 
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ja nende põhjused; tekkelood; kohanimed; müstilised olendid; anekdoodid; uni ja unenäod; 

muinasjutt ja tõsilugu); rühmatöös oma teksti juurde joonis; teema „Jõuluaeg,  omakultuur ja 

kodukoha pärimused“; etenduse reklaami teksti koostamine ja kujundamine; piltloo 

väljamõtlemine ja selle vormistamine; aastaajad, ajaühikud, aja kulgemine, ajatelg (nelja 

aastaaja pilt); piltidega tabeli/ plakati/ voldiku/ raamatu kujundamine; raamatukogus sobivate 

luuletuste otsimine, luuletustega trükise  kujundamine. õnnitluskaardi kujundamine; valitud 

värsile vastuse joonistamine; teema „Magus tähestik“: tähestik,  nimed; sõbrad ja sõpruse 

hoidmine, sallivus. 

Loodusõpetus: mets kui erinevate organismide elupaik; maakaart, ilmakaared; ilmakaarte 

määramine; fotolt plaaniks; mõõtkava; aastaajad, värvid looduses; päikesesüsteem (Maa ja 

Päike, valgus ja vari); taevakehad; virmalised. 

Inimeseõpetus: teema „Ajalugu“ (rahvus, laulupidu, „Kalevipoeg“, taluhooned); teema 

„Kultuur“ (rahvariided, ehted, minevik, pärand); teave ja reklaam, internet; aeg ja selle 

kulgemine. 

Muusika:  musitseerimise  ja muusika kuulamise võlu; värvid muusikas; muusikateater; 

muusika elemendid- rütm, meloodia, dünaamika, kõlavärv; eesti rahvalaulud,  rahvamuusika, 

rahvatantsud; minu muusikaline trikk; loodushääled. 

Kehaline kasvatus: liikumise võlu ja ilu;  

Matemaatika: ajaühikute kestvuse võrdlus.  

Tööõpetus: rahvakunst ja rahvariided, rahvakunsti elementide kasutamine kaasaegses 

riietuses.    

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: kool, positiivne suhtumine õppimisse; erinevate 

tegevusalade ja ametite tutvustamine, nende olulisus ning omavahelised seosed. 

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: teabevajaduse määratlemine ja otsing; 

silmaringi avardamine; infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel; leitud teabele kriitilise 

hinnangu andmine; visuaalse teksti analüüs; etenduse reklaamide kujundamine ja tutvustuste 

saatmine 

Kultuuriline identiteet: Eesti ja teiste maade muinasjutud; isadepäeva kaart, mardipäeva 

mask. Õppekäik: Eesti Rahva Muuseum või muu Eesti eluolu tutvustav muuseum; mineviku-

kogemuse säilitamise tähtsus (kunstiteosed, esemed, lood). 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine; 

ühisürituse ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng: loodus minu ümber, loomalood, elus ja eluta loodus, 

tasakaal looduses.   

 

Meie koolis on kunsti- ja tööõpetus lõimitud üheks õppeaineks. 

 


