
TÜDRUKUTE TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUS
III kooliaste

III kooliastme õpitulemusd
9. klassi õpilane:

•    tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest;
•    arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle;
•    teostab oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materjale;
•    kasutab loovülesannete täitmiseks materjali kogudes nüüdisaegseid teabevahendeid ning

ainekirjandust;
•    tunneb ja väärtustab rahvaste kultuuripärandit;
•    analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid edasisteks

õpinguteks;
•    valib tervislikku toitu, koostab tasakaalustatud  ja mitmekülgse menüü  ning valmistab

erinevaid toite;
•    tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana.

Õpitulemused III kooliastme lõpuks Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel klassiti

1. Disain ja kavandamine
Õpilane:

• valib sobivaid rõivaid, lähtudes 
nende materjalist, otstarbest, 
lõikest, stiilist ja oma figuurist;

• arutleb moe muutumise üle;
• märkab originaalseid ja leidlikke 

lahendusi esemete ning rõivaste 
disainis;

• kavandab isikupäraseid esemeid.

7. klass
Tekstiilid rõivastuses ja sisekujunduses. Rõivastus kui 
ajastu vaimu peegeldaja - sotsiaalsed 
märksüsteemid. Moelooming. Komplektide ja 
kollektsioonide koostamise põhimõtted. Ideekavand 
ja selle vormistamine. Kompositsiooni 
seaduspärasuste arvestamine käsitööeset 
kavandades.
8. klass
Moe, isikupära ja proportsiooni põhimõtete 
arvestamine kavandades. Sobivate lisandite valik stiili
kujundades. Ideekavand ja selle vormistamine. 
Tekstiileseme kavandamine ja kaunistamisviisid 
erinevates tekstiilitehnoloogiates.
9. klass
Ornamentika alused. Ideekavand ja selle 
vormistamine. Tekstiileseme kavandamine ja 
kaunistamisviisid erinevates tekstiilitehnoloogiates.

2. Rahvakunst
Õpilane:

• tunneb peamisi eesti rahvuslikke 
käsitöötavasid;

• kasutab inspiratsiooniallikana 
etnograafilisi esemeid;

• näeb rahvaste kultuuripärandit 
kui väärtust.

7. klass
Kultuuridevahelised seosed, erinevused ja 
sarnasused. Mitmekultuuriline keskkond. Sümbolid 
ja märgid rahvakunstis.
8. klass
Kudumine, heegeldamine ja tikkimine Eesti 
rahvakunstis. Rahvarõivad.
9. klass
Eesti etnograafiline ornament tänapäevase rõivastuse
ja esemelise keskkonna kujundamisel.
Teiste rahvaste etnograafia inspiratsiooniallikana.

3. Töö organiseerimine
Õpilane:

• arutleb töö ja tehnoloogia 
muutumise üle ühiskonna 

7. klass
Käsitöötehnikate ja tekstiilitööstuse areng ning seda 
mõjutanud tegurid ajaloos. Nüüdisaegsed 
tehnoloogilised võimalused ning uudsed võtted 
rõivaste ja tarbeesemete valmistamisel. Käsitsitöö 



arengus;
• otsib ülesandeid täites abi 

nüüdisaegsest teabelevist;
• esitleb või eksponeerib oma 

tööd;
• täidab iseseisvalt ja koos teistega 

endale võetud ülesandeid ning 
planeerib tööd ajaliselt;

• analüüsib enda loomingulisi ja 
tehnoloogiaalaseid võimeid ning 
teeb valikuid edasisteks 
õpinguteks ja hobideks.

väärtustamine tarbekunsti osana või isikupärase 
eneseväljendusena. Õmblemise ja käsitööga seotud 
elukutsed ning võimalused ettevõtluseks.
8. klass
Töövahendite ja tehnoloogia valik sõltuvalt 
materjalist ja valmistatavast esemest. Töö 
planeerimine üksi ja rühmas töötades. Vajaliku teabe 
hankimine tänapäeva teabelevist, selle analüüs ja 
kasutamine. Elektriliste töövahenditega töötamine ja 
nende hooldamine kasutusjuhendi järgi. Iseseisvalt 
tööjuhendi järgi töötamine.
9. klass
Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ning 
hindamine. Töö esitlemine ja eksponeerimine. 
Näituse kujundamine ning virtuaalkeskkonna 
kasutamine oma töö eksponeerimiseks.

4. Materjalid
Õpilane:

• kirjeldab keemiliste kiudainete 
põhiomadusi, kasutamist ja 
hooldamist;

• võrdleb materjalide valikul nende
mõju tervisele;

• kombineerib oma töös erinevaid 
materjale.

7. klass
Tekstiilkiudained. Keemilised kiud. Tehiskiudude ja 
sünteetiliste kiudude saamine ning omadused.
8. klass
Tänapäeva käsitöömaterjalid.
9. klass
Mitmesuguste materjalide kooskasutamise 
võimaluste leidmine.

5. Tööliigid
Õpilane:

• valib tööeseme valmistamiseks 
sobivaid materjale, 
töövahendeid, tehnikaid ja 
viimistlusvõtteid;

• võtab lõikelehelt lõikeid, valib 
õpetaja abiga sobiva tehnoloogia
ja õmbleb endale rõivaeseme;

• koob kirjalist pinda ning koekirju 
koeskeemi kasutades; koob 
ringselt;

• leiab loovaid võimalusi kasutada 
õpitud käsitöötehnikaid.

7. klass
Ti  kk  i      m  i      ne.   Tutvumine erinevate tikanditega. Tikand 
loomingulise väljendusvahendina. Sümbolid ja 
märgid. Võimaluse korral tikandi kavandamine ja 
loomine arvutiga.
H  ee  g  e  l      da  m  i      ne.   Tutvumine heegeltehnika 
loominguliste võimalustega.

8. klass
K      udu  m  i      ne.   Silmuste kahandamine ja kasvatamine.
Ringselt kudumine. Kirjamine. Erinevate koekirjade
kudumine skeemi järgi. Silmuste arvestamine, eseme
kudumine ja viimistlemine.
9. klass
Õ      m  b  l      e  m  i      ne.   Kanga kuumniiske töötlemine.
Rõivaeseme õmblemine. Mõõtude võtmine, rõiva 
suurusnumbri määramine, lõikelehe kasutamine ja 
lõigete paigutamine riidele. Valitud rõivaeseme 
õmblemiseks sobivate tehnoloogiliste võtete 
kasutamine. Eseme õmblemise tehnoloogilise 
järjekorra määramine. Õmblustöö viimistlemine.


