
TOOOPETUS

1. KLASS

Oppeprotsessi kirjeldus
Toridpetuse vahendusel Opitakse lihtsate praktiliste tilesannete ja tri<ide tegemisel esemeid
kavandama ja valmistama, kasutades selleks mitmesuguseid materjale ja t<iritlemise viise.
Omandatakse esmased t<i<ivahendite kAsitsemise oskused. R66mu ja rahuldust pakkuvas
Sppetegevuses tunnustakse dpilaste omapiiraseid ideid ja innustatakse 6pilastes leidlikke
lahendusi otsima. Rdhuasetus on Opilaste loovusel ja omaalgatusel. Oppeaines lOimitakse
tundides tehtavat igapiievaeluga. Opitakse iimbritsevat keskkonda vaatlema ja mdtlema
tehnoloogilise maailma tiiiustamisele liihtuvalt dpilase vaatevinklist. Koolitundides arutatakse
(sh ajuriinnaku vormis) ja leitakse lahendused praktilistele tilesannetele ning dpitakse neid
teostama. Oluline on ka dpilastepoolne tagasiside tehtule.

Oppesisu
1. Kavandamine- 4 tundi
l. 1. Umbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tiinapiieval.
1.2. Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine. Ideede visandamine
paberil. Idee esitlemine. Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.

Opitulemused
Taotletakse, et 6pilane:
1) kirjeldab, esitieb ning hindab oma ideid;
2) kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid.

L6iming teiste dppeainetega :

Eesti keel: vtiljendusoskus, kirjeldab niihtut, miirkab erinevusi ja samasusi.
Kunst: Julgustada miirkama erinevaid visuaalseid niihtusi, leidma oma viisi oma elamuste
viiljendamiseks kunstiteostena, saatjaks delikaatne suunamine vormiktisimustes.

Oppesisu
2. Materjalid- 4 tundi
2.l.Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast, vahtmaterjal,
puit, traat, plekk jne).
Materj alide saamislugu, omadused, otstarve j a kasutamine.
2.2. Katseitsed erinevate materj alidega, nende omaduste vdrdlemine.

Opitulemused
Taotletakse, et 6pilane:
1) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, vahtplast, puit,
traat, plekk jne);
2) vdrdleb materjalide tildisi omadusi.

L6iming teiste dppeainetega
Loodusdpetus: m6istab, et inimene on osa loodusest, et inimese elu sdltub loodusest.



Matemaatika: loendab iimbritseva maailma esemeid; loendab ning liigitab ja v6rdleb neid tihe-
kahe tunnuse jtirgi.

6ppesisu
3. Tiiiitamine- 4 tundi
3.1. T66tamine suulise juhendamise jrirgi.
3.2. T6rikoha korras hoidmine, selle mdju tri<i tulemusele ja ohutusele.

Opitulemused
Taotletakse, et 6pilane:
l) t6<itab dpetaja suulise juhendamise jiirgi;
2) julgeb oma idee teostamiseks ise v6imalusi valida ja mdelda;
3) toob niiiteid Opetusega seotud igapiievaelust;
4) arutleb ohutuse vajalikkuse ja tookoha korrashoiu tile;
5) tutvustab ja hindab oma t66d.

Ldiming teiste dppeainetega
Eesti keel: kuulab m6testatult eakohast teksti, toimib saadud sdnumi, juhendite kohaselt;
avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta.
Matemaatika: hoiab korras oma tddkoha, tegutseb klassis ja grupis teisi arvestavalt, m6istes, et
see on oluline osa tddkultuuris.

Oppesisu
4. T0iiviisid- 16 tundi
4.1. Materjalide lihtsamad tdtitlemise viisid (m66tmine, miirkimine, rebimine, voltimine,
lOikamine, vestmine, saagimine, heegeldamine, detailide tihendamine, 6mblemine, liimimine,
naelutamine, punumine, kaunistamine, v?irvimine, viimistlemine).
4.2. Sagedasemad tddvahendid GAArid, nuga, ndel, heegelndel, naaskel, vasar, saag,
kruvikeeraja, ldiketangid, ntipitsad
jne), nendO 6ige, otstarbekas ja ohutu kasutamine, tddvahendite hooldamine.
4.3. Jdukohaste esemete valmistamine.

6pitulemused
Taotletakse, et 6pilane:
1 ) kasutab materjale siiiistlikult;
2) valib erinevaid tdtitlemisviise ja -vahendeid;
3) kiisitseb kasutatavamaid tddvahendeid Oigesti ning ohutult;
4) kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades;
5) modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;
6) valmistab tekstiilmaterj alist viiiksemaid esemeid.

L6iming teiste 6ppeainetega
Loodus6petus: tunneb huvi looduse vastu ning suhtub loodusesse siiiistvalt.
Matemaatika: kasutab suuruste m66tmisel sobivaid abivahendeid ning m66tiihikuid.
Kunst: tehniliste oskuste omandamine toimub loova tegevuse kaigus.

6ppesisu
5.Kodundus-6tundi
5.1. Arutelu hubase kodu kui perele olulise viiiirtuse tile. Ruumide korrastamine ja
kaunistamine.



5.2. R6ivaste ning jalatsite korrashoid. Isiklik hiigieen.

6pitulemused
Taotletakse, et 6pilane:
l) hoiab korda oma tegevustes ja iimbruses ning peab vajalikuks sortida jiidtmeid;
2) selgitab isikliku hiigieeni vajalikkust ning hoolitseb oma vfllimuse ja rSivaste eest.

L6iming teiste Oppeainetega
Eesti keel: vdljendusoskus, kirjeldab n?ihtut, miirkab erinevusi ja sarnasusi.
Loodusdpefus: tunneb huvi looduse vastu ning suhtub loodusesse s?iiistvalt; vdiirtustab
tervislikke eluviise.


