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LISAÕPPE SISU JA EESMÄRK 
 

Tallinna Tondi Kool pakub lisaõpet (LÕ) lihtsustatud õppekava (lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe) 

järgi õppivatele põhikooli lõpetanutele. 

Lisaõppe ehk tööharjutusaasta eesmärk on pakkuda meie kooli lõpetanutele täiendavat ettevalmistust 
ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks kutseõppes, üleminekuks tööturule või paremaks kaasatuseks 
päevakeskustes  või  tugi- ja kaitstud töö keskustes. 

Lisaõppe kestvus on üks õppeaasta. Lisaõppes osalejatele, kes õpivad 2. või 3. taseme õppes 
võimaldatakse juhendatud õpet 1050 õppetunni ulatuses, millest 525 õppetundi moodustab 
üldpädevusi arendav õpe, 525 õppetundi kutsealane ettevalmistus ning praktika. Lisaõppes osalejatele 
I tasemel võimaldatakse juhendatud õpet 700 õppetunni ulatuses, millest 350 õppetundi moodustab 
üldpädevusi arendav õpe ja 350 õppetundi  ettevalmistus praktiliste igapäevaelu toimingute 
toetamiseks.  

Lisaõppesse võetakse õpilasi, kes on saanud põhikooli lõputunnistuse samal aastal ning kes ei ole 

valmis õpinguid jätkama või tööturule suunduma või kes ei pääsenud soovitud õppeasutusse. 

Erandkorras ja õppekohtade olemasolul õpilased, kes langesid kutseõppeasutusest välja esimese 

õppeveerandi jooksul. 

Lisaõppesse asumiseks on vajalik vanema või eestkostja avaldus, milles on välja toodud lühidalt ka 

õppevajaduse põhjendus. Avaldused tuleb esitada 9.klassi või teise lisa-aasta III õppeperioodi lõpuks. 

Avaldused vaatab läbi LÕ meeskond, koos juhtkonnaga ning otsus saadetakse avalduse esitajale e-

posti või kirja teel. 

 

LISAÕPPE ÕPITASEMED 
 

Vastavalt õpilase võimekusele osaleb ta kas lisaõppe 1. , 2. või 3. õppetasemel jälgides vastava 

taseme tunniplaani ja tegevusi. Igale õpilasele koostatakse üleminekuplaan, kus määratakse selle 

õpilase konkreetne õppe sisu ja päevakava. 

Õpitasemed on sarnaselt kutseõppele liigitatud järgmiselt: 

 

1. tase - õpilased, kes vajavad pidevat sotsiaalset tuge ning jätkavad tegutsemist 

päevakeskuses või  tugi- ja kaitstud töö keskustes ((vähendatud koormusega – 20 tundi 

nädalas); 

2. tase  – õpilased, kes oskavad täita tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid 

juhendamisel, jätkavad õpinguid kutseõppes 2. tasemel  ja suunduvad tulevikus avatud 

tööturule lihttöölistena; 

3. tase  – õpilased, kes suudavad omandada vajalikud tööoskused ja sooritada tööülesandeid 

iseseisvalt, jätkavad õpinguid kutseõppe 3. tasemel  ning on võimelised sooritama ka 

kutseeksami.    
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LISAÕPPE TUNNIJAOTUSPLAAN  
 

 

 

  

1. tase 2. tase 3.tase 

ÜLDHARIDUSLIK ÕPE 

Eesti keel 2t Eesti keel 2t Eesti keel 2t 

Matemaatika 2t Matemaatika 2t Matemaatika 2t 

Elu- ja toimetulekuõpe 2t Loodusõpetus 1t Loodusõpetus 2t 

Liikumine 2t Kehaline kasvatus 1t Kehaline kasvatus 1t 

 Tantsuline liikumine 1t Tantsuline liikumine 1t 

Muusika 1t Muusika 1t Muusika 1t 

Kunstiõpetus 1t Kunstiõpetus 2t Kunstiõpetus 2t 

 Psühholoogia 1t Psühholoogia 1t 

 Inglise keel 1t Inglise keel 1t 

 Meediaõpetus 1t Meediaõpetus 1t 

 Majanduse alused 1t Majanduse alused 1t 

 Kutsealane ettevalmistus 1t Kutsealane ettevalmistus 1t 

TÖÖHARJUTUS JA TUNNID KOOLI TÖÖKODADES 

 

Tööharjutustunnid 10t Tööharjutustunnid 6t Tööharjutustunnid 6t 

Hooajatööd õues (2t) Lihttööd sööklas (2t) Lihttööd sööklas (1t) 

Tubased koristustööd (4t) Üldkoristustööd (2t) Üldkoristustööd (1t)  

Pesumaja praktika (2t) Pesumaja praktika (2t) Pesumaja praktika (4t) 

   

 

Kokandus ja 
kodumajandus (2t) 

Kodumajandus sh  
kokandus 4t 

Kodumajandus sh  
kokandus 3t 

 Aiandus 2t Aiandus 1t 

  Robootuka 1t 

 Tarbekunst 3t Tarbekunst 3t 

   

II ja III taseme õppurite tarbekunsti 3 moodulit jaotuvad järgmiselt: 

 Keraamika Kangakudumine Puidu- ja metallitööd 
september - november I grupp II grupp III grupp 

detsember - veebruar II grupp III grupp I grupp 
märts - mai III grupp I grupp II grupp 
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ÕPPETÖÖ RÕHUASETUSED  
 

Lisaõppe õppuritele õppetööd ja tegevust planeerides, praktikat ja huviringe pakkudes 

püüame toetada järgmisi arengusuundi: kodumajandus, puhastusteenindus, käsitööndus 

ning tehnika ja ehitusvaldkonna lihttööd (joon.1)  

 

 

Joonis 1. Lisaõppe arengusuunad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•

• Puutöö

• Puidupingi operaatorid

• Kangakudujad

• Õmblus- ja nahatöö

• Iluteenindajad

• Komplekteerijad

• Sorteerijad ja koostajad

• Maalritööde 
ettevalmistajad

• Raietöölised

• Masinaoperaatorid

• Ehitustööliste abid

• Puhastusteenindajad 

• Tekstiilihooldajad

• Sõiduki pindade hooldajad

• Abiaednikud

• Kinnisvarahooldaja

• Abikokk 

• Kelneri abiline

• Hotelliteenindaja

• Hooldustöötaja

• Lastehoius kasvataja  
abiline

• Abiaednik
Kodu-

majandus

Puhastus-
teenindus

KäsitööLihttööd

Koolipraktika: 
Puu- ja 
juurviljade 
puhastamine, 
serveerimine 

Koolipraktika: 
Pesumaja ja 
pesulao 
abitööd 

Koolipraktika: 
Sorteerimine ja 
komplekteerimi
ne tellitud tööde 
alusel 

Koolipraktika: 
Tarbekunsti 
töötoad 
noorematele 
õpilastele  
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ÕPPETÖÖ KORRALDUSE PÕHIMÕTTED 
 

• Teeme nii palju kui võimalik praktilist tööd: koolipraktika, kodupraktika, ettevõttepraktika. 

• Õppetööd korraldades eelistame otse ekspertidelt ja praktikutelt jagatud teadmisi ja oskusi.  

• Korraldame töövarjupäevi, osaleme „Tööle kaasa“ kampaanias, kutsume ametite esindajaid 

oma tööst rääkima, külastame ettevõtteid. 

• Osaleme kutsekoolide erialaks ettevalmistavatel õppepäevadel, avatud uste päevadel või 

koolivahetusnädala projektides. 

• Ainetunnid on omavahel lõimitud aineüleste projektidega. 

 

HINDAMINE JA SELLE KORRALDUS 
 

Lisaõppes kasutame kujundavat hindamist. Kujundava hindamise keskne funktsioon on õppimise 

toetamine, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja 

käitumist ning antakse tagasisidet õpilase seniste õpitulemuste ning vajakajäämiste kohta. Selle 

kaudu innustatakse ja suunatakse õpilast õppima ning kavandatakse edasised õppimise eesmärgid ja 

tegevused. Kujundav hindamine keskendub õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate 

saavutustega. Kokkuvõtva hindamise puhul hinnatakse tagasivaatavalt, kuidas õppeprotsess on 

õnnestunud, kui hästi on õpitulemused omandatud. Kokkuvõtva hindamise tulemusi väljendatakse 

sõnaliselt ja need koostatakse II ja V perioodi lõpus. Lisaõppe lõpetanu saab kooliaasta lõpus 

tunnistuse õppe läbimise ja selle tulemuste kohta. 
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AINEKAVAD  
 

 

EESTI KEELE AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Keeleõpetus on praktilise suunitlusega, esikohal on praktiline 

harjutamine ning omandatud teadmiste kinnistamine praktilistes 

tegevustes. 

Kursuse lõpuks õpilane 

osaleb julgelt dialoogis ja väljendab oma mõtteid kuulajale 

arusaadavalt, loeb ja kirjutab võimetekohaselt 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 75 tundi 75  tundi 

Kõne ja kuulamisoskuse 

arendamine 
 osaleb dialoogis ja väljendab 

oma mõtteid kuulajale 

arusaadavalt 

 -valdab igapäevast sõnavara ja 

sõnade muutevorme,  

 -saab aru sõnade ja lausete 

otsesest tähendusest ning oma 

kogemuste piires ka 

pragmaatilisest tähendusest; 

Lugemisoskuse arendamine  loeb lihtlauseid ja mõistab 

lihtsamaid juhendeid,  

 

 oskab lugeda tööjuhiseid ja 

mõistab nende sisu 

Kirjutamisoskuse 

arendamine 
 moodustab lihtsamaid 4-5 

sõnalisi lauseid -täidab 

ankeedi, küsitluse või testi 

abiga, 

 oskab abi küsida tekstide 

koostamisel 

 

 oskab moodustada lühikest 

teksti, täita ankeeti või küsitlust 

 püüab kirjutada võimalikult 

õigesti ja kontrollida õigekirja 

Digitaalne kirjaoskus  on digitaaltehnoloogia abil 

võimeline sirvima, otsima, 

salvestama ja 

taasesitama  infot. 

 oskab digikanalite abil suhelda 
teistega,  

 

 on digitaaltehnoloogia abil 
võimeline sirvima, otsima, 
salvestama ja taasesitama  infot  
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Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Eesti keele õpetamine toimub kõigis ainetundides ning klassivälistes 

tegevustes ja on lahutamatult seotud õpilase praktilise tegevusega. 

Eriti sagedasti põimuvad teemad ja tegevused meediaõpetusega. 

Õppevara Toetume 8.ja 9. klassi Eesti keele tarbetekstide lugemik-

tööraamatule, lisaks kasutame õpetaja loodud õppematerjale, 

ajakirjade ja ajalehtede artikleid. 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Silvia Paluveer, silvia.paluveer@tondi.edu.ee 

 

  

https://www.hev.edu.ee/get/866/Tarbetekstid_8.+ja+9.klass_08.10.20.pdf
https://www.hev.edu.ee/get/866/Tarbetekstid_8.+ja+9.klass_08.10.20.pdf
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EESTI KEELE AINEKAVA I taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Keeleõpetus on praktilise suunitlusega, esikohal on praktiline harjutamine 

ning omandatud teadmiste kinnistamine praktilistes tegevustes. 

Kursuse lõpuks õpilane 

1. osaleb julgelt dialoogis ja väljendab oma mõtteid kuulajale 

arusaadavalt loeb ja kirjutab võimetekohaselt 

2. kasutab eneseväljendamiseks alternatiivkommunikatsiooni 

vahendeid: lihtsustatud viiped ja/või pcs pildid, suhtlustahvlid. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

I tase, maht 70 tundi 

Kõne ja 

kuulamisoskuse 

arendamine 

 oskab kuulata ja kõnele adekvaatselt reageerida; 

 mõistab ja täidab kaheosalisi suulisi korraldusi; 

 kasutab eneseväljendamiseks alternatiivkommunikatsiooni vahendeid. 

 

Lugemisoskuse 

arendamine/säilitamin

e 

 suudab lühikest ja arusaadavat korraldust lugeda ja mälus säilitada ning 

rakendada toimingu sooritamisel; 

 mõistab ja täidab piltsümbolitest koosnevaid tegevusjuhiseid. 

Kirjutamisoskuse 

arendamine 

 oskab kirjutada oma nime; 

 tunneb trükitähti ja püüab neist moodustada sõnu; 

 kirjutab või koostab omale piltsümbolitest või sõnakaartidest 

päevaplaani. 

Hindamine Kirjeldav 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Eesti keele/kommunikatsiooni õpetamine toimub kõigis ainetundides ning 

klassivälistes tegevustes ja on lahutamatult seotud õpilase praktilise 

tegevusega. 

Õppevara Õpetajakoostatud õppematerjalid 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Agnes Mägi, agnes.magi@tondi.edu.ee 
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MATEMAATIKA AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane saab aru 

matemaatika kohast oma elus ja tegevuses ning õpib ümbritseva 

maailma esemeid ja nähtusi struktureerima: järjestama, võrdlema, 

rühmitama, loendama, mõõtma. 

Kutseõppe eelaasta lõpuks õpilane: 

• omab ettekujutust matemaatika kohast inimtegevuses; 

• tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid; 

• kasutab tüüpülesannete lahendusstrateegiaid ja lahendab 

probleemülesandeid; 

• kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise, sh 

digitaalseid; 

• rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja 

igapäevaelus. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 75 tundi 75 tundi 

Aritmeetilised tehted  

• Kirjalik liitmine ja 

lahutamine üleminekuga. 

• Kirjalik korrutamine 

kolmekohalise arvuga 

üleminekuta ja üleminekuga. 

• Kirjalik jagamine 

kolmekohalise arvuga 

(jäägita ja jäägiga). 

• Liitmis- ja lahutamistehete 

ning korrutamis- ja 

jagamistehete õigsuse 

kontrollimine 

pöördtehetega. 

 loeb, kirjutab ja võrdleb arve 

õpitud arvuvalla piires; 

 liidab ja lahutab kirjalikult 

õpitud arvuvalla piires; 

 kasutab arvutamiseks 

kalkulaatorit; 

 lahendab ühetehtelisi 

tekstülesandeid. 

 

 loeb, kirjutab ja võrdleb arve 1 

000 000 piires; 

 liidab ja lahutab kirjalikult 

miljoni piires; 

 ümardab arve etteantud järguni 

(1 000 000 piires); 

 korrutab ja jagab kirjalikult 

kolmekohalise arvuga; 

 leiab võrduse puuduva 

komponendi; 

 määrab tehete järjekorra 

mitmetehtelises ülesandes; 

 lahendab kuni kahetehtelisi 

tekstülesandeid. 
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• Puuduva tehtekomponendi 

leidmine. 

• Tehete järjekord. I ja II 

järgu tehted (nelja- ja 

viietehtelistes 

tulpülesannetes), 

ümarsulud. 

• Aritmeetiliste tehete 

sooritamine arvuti abil 

(kontrollimine). 

• Ühetehtelised 

tekstülesanded aritmeetilise 

keskmise leidmiseks. 

 

Aritmeetilised tehted 

murdudega 

• Hariliku murru 

teisendamine 

kümnendmurruks ja 

vastupidi. 

• Kümnendmurru 

korrutamine ja jagamine 

kolmekohalise arvuga. 

 jagab kujundeid ja kujundite 

hulkasid võrdseteks osadeks 

ning koostab nende põhjal 

harilikke murde; 

 loeb ja kirjutab harilikke 

murde; 

 ühendab hariliku murru 

vastava kujundiga. 

 liidab ja lahutab 

kümnendmurde; 

 korrutab ja jagab 

kümnendmurdu kahekohalise 

täisarvuga. 

Protsent 

• Protsendi mõiste. 

• Sajandikosade kirjas 

märkimise kolm moodust 

(kümnendmurruna, hariliku 

murruna, protsendina). 

• Protsendi väljendamine 

kümnendmurruna ning 

kümnendmurdude 

väljendamine protsentidena. 

• Protsentide võrdlemine. 

100% kui tervik. 

• Protsendi leidmine arvust. 

• Arvu leidmine protsendi 

järgi. 

 -oskab jaotada terviku kaheks 

pooleks ja neljaks veerandiks,  

 -oskab osasid tähistada 

murdarvudega 0,5 ja 0,25 

ning nende tähendust 

selgitada  (nt pliiats maksab 

pool eurot ehk 0,5 eurot ehk 

50 senti) Eluliste 

tekstülesannete lahendamine. 

 -teab protsendi tähendust ja 

oskab protsenti teisendada 

kümnendmurruks; 

 -leiab arvust etteantud 

protsendi ja protsendi järgi 

arvu; 

 -lahendab kuni kahetehtelisi 

tekstülesandeid. 
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• Ühetehtelised 

tekstülesanded protsendi 

leidmiseks. 

• Kolme- ja neljatehteliste 

tekstülesannete koostamine 

probleemsete situatsioonide 

põhjal.  

Mõõdud ja nimega arvud 

• Ümbermõõdu ja pindala 

definitsioonid, ühikud. 

• Ümbermõõdu ja pindala 

arvutamise valemid. 

• Ruumalaühikud, nende 

definitsioonid, vastandamine 

pikkus- ja pindalaühikutele. 

• Ruumalaühikute liitmine ja 

lahutamine. 

• Ruumalaühikute 

korrutamine ja jagamine 

ühe- ning kahekohalise 

arvuga. 

• Ruumala arvutamise 

valemid. 

• Praktilised tööd ruumala 

arvutamiseks (eluliste 

materjalide varal, nt mida 

tähendab m3 puid). 

• Ühetehtelised 

tekstülesanded ruumala, 

pindala ja ümbermõõdu 

leidmiseks. 

• Kolme- ja neljatehteliste 

tekstülesannete koostamine 

probleemsete situatsioonide 

põhjal. Andmete 

väljatoomine, skeemi 

koostamine ja 

lahendusstrateegia leidmine, 

selle põhjal ratsionaalse 

lahendusvõtte valik. 

 püüab esemete pikkust, laiust 

ja kõrgust mõõta õpetaja 

antud mõõtmis-vahendiga. 

 oskab mõõta pikkusi 

sammudega. -teab, et meeter 

on pikkusühik meeter.  

 oskab võrrelda kerge-raske, 

kergem-raskem. –teab, et 

raskusmõõt on kilogramm 

 

 valib mõõtmiseks sobiva 

mõõtevahendi, mõõdab 

iseseisvalt pikkust, kaalu, 

temperatuuri; 

 liidab ja lahutab nimega arve; 

 arvutab ruudu ja ristküliku 

ümbermõõtu; 

 lahendab kuni kahetehtelisi 

tekstülesandeid. 

 

 

 

 teab termomeetrit ja oskab 

jälgida selle näitu. 

 

 teab ajaühikuid 

 

 liidab ja lahutab nimega arve; 

 korrutab ja jagab nimega arvu 

kahekohalise täisarvuga; 

 arvutab ruudu ja ristküliku 

ümbermõõtu ja pindala; 

 tunneb ruumalaühikuid 

kuupmillimeeter, 

kuupsentimeeter, 

kuupdetsimeeter ja 

kuupmeeter; 

 tunneb kuubi ja risttahuka 

ruumala arvutamise valemeid 

ning kasutab neid enda tehtud 

mõõtmiste põhjal; 

 lahendab kuni kolmetehtelisi 

tekstülesandeid. 
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Geomeetria 

Tuletame meelde kõik 

kujundid, kui rõhuasetus 

-ringi osad (sektor). 

ring-, tulp- ja 

joondiagrammide tundmine, 

eristamine ja lugemine. 

 oskab nimetada geomeetrilisi 

kujundeid: ring, ruut, 

kolmnurk, nelinurk jne. 

 teab kera, kuupi, püramiidi, 

 oskab esemete kujus ära 

tunda geom. Kujundeid ja 

oskab neid seostada 

igapäevaeluga (arhitektuur, 

kujundustööd, lõiked ja mallid 

jne. ) 

 -oskab leida kujundile sobiva 

pindala ja ümbermõõduvalemi 

ning arvutada seda etteantud 

mõõtudega 

 teab ring-, tulp- ja 

joondiagrammi ning oskab 

teabetekstidest leitud 

diagramme selgitada. 

Praktiline töö ja õppekäik, 

ainealane üritus 
 rakendab ainealaseid teadmisi 

teistes õppeainetes ja 

igapäevaelus. 

 rakendab ainealaseid teadmisi 

teistes õppeainetes ja 

igapäevaelus. 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Matemaatika õpetamine toimub integreeritult teiste õppeainete ja 

tegevustega. Matemaatikaalased teadmised ja oskused on olmes ja 

töös toimetuleku eeldused, õpetamine seostatakse igapäevase 

eluga. 

Õppevara: Matemaatika  ülesannete digikogu kooli võrgukettal,  võimekusele 

sobivad hariduslike eesmärkidega digimängud. 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Marge Süld, marge.suld@tondi.edu.ee 
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MATEMAATIKA AINEKAVA I taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane saab aru matemaatika 

kohast oma elus ja tegevuses ning õpib ümbritseva maailma esemeid ja 

nähtusi struktureerima: järjestama, võrdlema, rühmitama, loendama, 

mõõtma. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

I tase, maht 70 tundi 

Arvud ja hulgad 

 

 

 oskab loendada hulki ja siduda arvuga, vähemalt 1-10; 

 oskab järjestada algarve 1-10; 

 oskab liita ja lahutada 10 piires (vajadusel esemete abil); 

 tunneb Eestis käibel olevat raha – teab kus ja milleks raha kasutatakse; 

 tunneb rahaühikutel olevaid numbreid ja tunnetab väärtust: 20 eurot on 

rohkem kui 5 eurot. 

Terviku jaotus  oskab jaotada terviku kaheks pooleks ja neljaks veerandiks (sektoriks).  

Mõõdud  

 

 püüab esemete pikkust, laiust ja kõrgust mõõta õpetaja antud mõõtmis-

vahendiga cm süsteemis;  

 oskab hulki kokku loendada, seob hulga arvuga ning võrdleb hulki; 

 oskab võrrelda kerge-raske, kergem-raskem; 

 teab termomeetrit ja oskab jälgida selle näitu; 

 teab ajaühikuid. 

Geomeetria 

 

 oskab nimetada tasapinnalisi geomeetrilisi kujundeid: ring, ruut, 

kolmnurk, nelinurk jne; 

 oskab esemete kujus ära tunda geomeetrilisi kujundeid. 

Hindamine Kirjeldav 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Matemaatika õpetamine toimub integreeritult teiste õppeainete ja 

tegevustega. Matemaatikaalased teadmised ja oskused on olmes ja töös 

toimetuleku eeldused, õpetamine seostatakse igapäevase eluga. 

Õppevara Õpetaja koostatud materjalid 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Agnes Mägi, agnes.magi@tondi.edu.ee 
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INGLISE KEELE AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Õpetamise eesmärk on julgustada õpilasi võimete piires inglise 

keeles suhtlema. 

Kursuse lõpuks õpilane 

 oskab tervitada ning ennast ja oma peret/kaaslasi tutvustada,  

 on praktiseerinud sõnu ja väljendeid, mis puudutavad sisseostude 
tegemist, käitumist tänaval, transpordis, reisides; 

 on praktiseerinud abi küsimist erinevates situatsioonides 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

III tase II tase 

Maht 35 tundi 35 tundi 

Sissejuhatus. Tervitamine ja 

enese tutvustamine. 

 

 oskab väljendeid, et tervitada 

ja ennast tutvustada. 

Tervitamine, lahkumine. Enda 

tutvustamine, nimi, vanus, 

hobi. 

 oskab elementaarseid 

väljendeid, et tervitada ja 

tutvuda ennast ja oma peret 

Sisseostude tegemine, 

kauplused, kaubad. 
 on praktiseerinud kaupluses 

vajaminevaid väljendeid 

 vastavalt võimetele teab 

erinevate kaupluste ja 

kaupade nimetusi,  

 värvide nimetusi 

 oskab kasutada kaupluses 

vajaminevaid lihtsamaid 

väljendeid.  

 oskab ostude sooritamisel 

kasutatavad väljendid, 

teenindus. Värvide nimetused. 

Kauplused, osakonnad. 

Maksmine.  

Toit, juurviljad ja puuviljad.  teab vastavalt võimetele 

erinevate toitude,  

toiduainete, juur- ja 

köögiviljade ning puuviljade 

nimetusi. 

 

 teab erinevate põhiliste 

toitude,  toiduainete, juur- ja 

köögiviljade ning puuviljade 

nimetusi. 

 teab toidukordade 

(hommikusöök, lõuna jne) 

nimetusi inglise keeles. 

Olukorrad tänaval, abi 

küsimine. 

 on praktiseerinud väljendeid, 

mida on vaja tänaval 

suheldes.  

 on praktiseerinud väljendeid, 

mida on vaja teejuhiste 

küsimiseks -kus olen (kaardil), 
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 objektid ja kohad, mida on 

näha linnas. Teejuhised ja 

küsimused tänaval - kus olen 

(kaardil), kui kaugel see on 

jne. Viisakaskeelekasutus 

kui kaugel see on jne. Viisakas 

keelekasutus linnas.    

Helistamine, telefoni teel abi 

küsimine. 
 on praktiseerinud väljendeid, 

mida kasutatakse telefoni teel 

suheldes kõige enam. 

 oskab elementaarsel tasemel 

telefoni teel suhelda ja abi 

paluda. 

Transpordi kasutamine 

(auto, rong, laev, buss, 

lennuk). 

 on tutvunud väljenditega, 

mida on vaja reisimisel auto, 

rongi, laeva, bussi ja 

lennukiga. 

 

 teab sõnu ja väljendeid, mida 

on vaja reisimisel auto, rongi, 

laeva, bussi ja lennukiga. 

Tee küsimine. Riigipiiri 

ületamine. Sõnad ja väljendid, 

mida on vaja reisimisel autoga, 

rongiga, laevaga, bussiga ja 

lennukiga.   

Vajalikud väljendid seoses 

reisimisega. 
 on tutvunud puhkusega 

seotud väljendid.  

 

 teab  olulisemaid puhkusega 

seotud väljendid.  

 Ilm ja kliima. Hädaolukord. 

Kõige tähtsamad väljendid, 

mida läheb reisimisel ja 

puhkuse ajal vaja.  

Praktiline töö ja õppekäik, 

ainealane üritus.  

Ringkäik Toompeal ja 

vanalinnas inglisekeelse 

Tallinna linna plaani alusel 

 on osalenud ringkäigul 

Toompeal ja vanalinnas ning 

püüdnud kaaslasele selle 

käigus teed juhatada inglise 

keeles.  

 on osalenud ringkäigul 

Toompeal ja vanalinnas 

inglisekeelse Tallinna linna 

plaani alusel ning 

praktiseerinud kaaslasega 

inglise keeles tee juhatamist.  

Hindamine Mitteeristav hindamine. 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Inglise keele aine kajastab õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad 

õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ja läbivate teemade 

omandamist, kujunevad hoiakud, mis väärtustavad seotust teiste 

inimestega, loodusega, keskkonnaga, oma maa ja kultuuripärandiga. 

Õppevara: Inglise keele õpetaja poolt koostatud töölehed, erinevad 

videomaterjalid. 

Ainekava kinnitatud august 2022 

Ainekava kontaktisik: Sozata Raisma, sozata.raisma@tondi.edu.ee 
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LOODUSÕPETUSE AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Täiendada õppijate teadmisi loodusainetes (keemia, füüsika ja Eesti 

geograafia) lähtudes igapäevasest praktilistest vajadustest ja 

tegevustest. 

Kursuse lõpuks õpilane: 

 tunneb huvi looduse vastu ja huvitub looduse uurimisest; 

 oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte ja teha praktilisi töid. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 35 tundi 75 tundi 

EESTI GEOGRAAFIA 

Eesti asend, suurus piirid  oskab maakaardilt leida Eestit  teab Eesti pindala ja naaberriike 

Eesti geoloogiline ehitus ja 

maavarad 
 õpetaja abiga oskab nimetada 

Eesti tähtsamaid maavarasid 

 oskab nimetada tähtsamaid 

maavarasid ja nende 

kasutusalasid 

Eesti kliima  oskab kirjeldada hetkeilma, 

õpetaja abiga teab ilma 

iseloomustavaid tingmärke 

 oskab iseloomustada Eesti 

kliima põhitegureid ja mõistab 

kliima mõju ja tähtsust 

majandusele. 

Sood ja põhjavesi Eestis  õpetaja abiga oskab kaardilt 

leida soid 

 teab soode tähtsust.  

 mõistab põhjavee kaitse 

olulisust. 

Rahvastiku paiknemine 

Eestis 
 teab linnade ja maa-asulate 

erinevusi 

 teab linnastumise mõistet ja 

selle põhjuseid ja tagajärgi 

Eesti haldusjaotus  oskab nimetada Eesti linnu  teab mõisteid linn, vald, alev, 

küla, maakond,  

 oskab näidata maakondi ja 

linnasid kaardil 

Tallinna haldusjaotus  õpetaja abiga teab Tallinna 

jagunemist 

 teab Tallinna jagunemist 

linnaosadeks, asumiteks 
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Keskkond ja selle kaitse  teab vee ja energia säästmise 

tähtsust 

 teab nimetada Eesti olulisemaid 

keskkonnaprobleeme.  

 on keskkonnateadlik ja hoiab 

loodust 

KEEMIA 

Keemia ja keemilised 

elemendid meie ümber. 

Keemia vajalikkus ja tähtsus. 

Keemia kasutusalad 

 teab vee ja õhu säästlikkuse 

tähtsust 

 oskab nimetada elemente 

ümbritsevas keskkonnas. Oskab 

nimetada keemia kasutusalasid 

Happed, hapete omadused, 

olek, maitse ja värvus. 

Hapete kasutamine 

kulinaarias ja kodukeemias. 

Ohutusnõuded hapetega 

töötamisel. 

 teab ohutustehnika nõudeid 

hapetega töötamisel 

 oskab nimetada väävelhapet, 

soolhapet, äädikhapet, 

piimhapet, askorbiinhapet. 

Teab nende omadusi ja 

kasutusalasid. Arvestab 

ohutusnõuetega. 

Soolad, omadused, olek, 

maitse ja värvus. Kasutamine 

kulinaarias ja teehooldused. 

Keedusool. 

 teab soolade vajalikkust 

organismidele 

 teab soolade omadusi.  

 teab keedusoola keemilist 

valemit Na Cl , selle 

kasutusalasid 

Oksiidid, omadused, olek, 

maitse, värvus. Kasutamine. 

 teab rauarooste vältimise 

vajalikkust 

 oskab nimetada oksiide- vesi 

H2O ( teab valemit), rauarooste 

ja kustutamata lubi.  

 teab nende kasutusalasid. 

Alused- leelised Ph  teab, et pesuseep on leelis  oskab nimetada leelisi. Teab 

leeliste osa keskkonnas 

Sulamine, lahustumine, 

segunemine, keemine, 

külmumine 

 eristab sulamist ja lahustumist  teab mõistete tähendust. Oskab 

teha katseid, teab 

ohutusnõudeid. 

Mürgised kemikaalid  teab, kuidas vältida mürgistusi  oskab nimetada, teab 

märgistustähiseid. Teab 

ohutusnõudeid. 

Ravimid  õpetaja abiga teab ravimite 

kasutamise põhimõtteid 

 teab kuidas kasutada ravimeid 

ja kuhu viia aegunud ravimid 

FÜÜSIKA: 



18 
 

Füüsika olemus. Füüsikalised 

nähtused ja protsessid meie 

ümber 

 teab, mis  on füüsika  oskab nimetada füüsikalisi 

protsesse. Teab nende 

vajalikkust. 

Soojus. Soojusjuhtivus. 

Soojuspaisumine. 
 teab päikeseenergia tähtsust 

inimese elus 

 teab mõistete soojusjuhtivus. 

 oskab nimetada häid ja halbu 

soojusjuhte.  

 teab nende tähtsust. Teab 

soojuspaisumise olemust ja 

selle tähtsust ehituses. 

Elekter. Elektriring. Elektri 

saamise viisid. Roheline 

elekter. Elektri tähtsus, 

ohutusnõuded 

 on õpetajaga läbi rääkinud, 

missuguseid  ohutusnõudeid 

elektriga töötamisel on vaja 

järgida 

 teab elektri saamise viise.  

 teab ohutusnõudeid. 

Optika   oskab nimetada optikal 

põhinevaid nähtusi 

Loodusõpetuses õpitu 

kordamine. Õppekäik 
 oskab kirjeldada õppekäikudel 

nähtut 

 on käinud õppekäikudel ja 

teinud loodusvaatlusi. 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Keskkond ja jätkusuutlik areng – loodusõpetusel on siin kandev roll. 

Tuginetakse õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele ja looduse 

vahetule kogemisele. Tähelepanu pööratakse eelkõige kodu- ja 

kooliümbruse keskkonnaprobleemidele. 

Õppevara Õpetaja koostatud õppematerjalid 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Lea Koitjärv, lea.koitjarv@tondi.edu.ee 
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ELU- JA TOIMETULEKUÕPPE AINEKAVA I taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Täiendada õppijate teadmisi ümbritsevast elukeskkonnast lähtudes 

igapäevasest praktilistest vajadustest ja tegevustest. 

Kursuse lõpuks õpilane: 

1. tunneb huvi keskkonna vastu ja huvitub looduse uurimisest; 

2. oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte ja teha praktilisi töid; 

3. oskab liigelda tänaval ja orienteerub lähiümbruses. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

I tase,maht 70 tundi 

Mina ja keskkond  oskab ennast tutvustada verbaalselt ja/või alternatiivsete vahenditega – 

nimi, vanus, elukoht, kool kus õpib; 

 teab oma rahvust ja riiki ning selle sümboolikat; 

 orienteerub lähiümbruses – teab kus suunas asub kauplus, park, 

bussipeatus jne; 

 oskab käituda liikluses; 

 säästab vett, elektrienergiat, ei viska prügi maha ja oskab seda abiga või 

iseseisvalt sorteerida; 

 tunneb oma näo- ja kehaosi. 

Orienteerumine ajas  tajub aastaaegade vaheldumise rütmi ning seob kuud aastaaegadega; 

 oskab märgata muutusi looduses /õues vastavalt aastaajale; 

 teab käesolevat nädalapäeva; 

 orienteerub ööpäeva osades: hommik, päev (lõuna), õhtu, öö. 

Hindamine kirjeldav 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Tuginetakse õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele ja looduse 

vahetule kogemisele. Tähelepanu pööratakse eelkõige kodu- ja 

kooliümbruse keskkonnale. 

Õppevara: Õpetaja koostatud materjalid 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Agnes Mägi, agnes.magi@tondi.edu.ee 
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KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: kujundada õpilastes võimetekohane kehakultuuripädevus: suutlikkus 

väärtustada kehalist aktiivsust ja tervislikku eluviisi elustiili osana, 

valmisolek harrastada sobivat spordiala või liikumisviisi, suutlikkus 

järgida ausa mängu reegleid  

Kursuse lõpuks õpilane:  

• oskab arendada juhendamise teel oma kehalisi võimeid, valida 

üldarendavaid harjutusi erinevatele lihasrühmadele õpitu järgi; 

• teab regulaarse harjutamise tähtsust ja enesekontrollivõtteid; 

• tahab osaleda kooli spordi- ja liikumispäevadel ning muudel 

noortele mõeldud spordiüritustel. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 35 tundi 35 tundi 

Võimlemine • on praktiseerinud ja oskab 

juhendamisel teha 

jõuharjutusi selja-, kõhu-, 

tuhara- ja abaluulähendajatele 

lihastele;  

• oskab teha juhendamisel 

venitusharjutusi ja teab, miks 

seda teeb. 

• on praktiseerinud ja oskab teha 

jõuharjutusi selja-, kõhu-, 

tuhara- ja abaluulähendajatele 

lihastele;  

• oskab teha ja teab 
venitusharjutuste vajalikkust 

Jooks ja jooksuharjutused • suudab osaleda 

pendelteatejooksus ja 

ringteatejooksus; 

• suudab joosta jõukohases 

ühtlases tempos T- 2,5km ja P-

3,5km; 

• suudab osaleda 

pendelteatejooksus ja 

ringteatejooksus; 

• suudab joosta määruste 

päraselt sprindi distantse 60m, 

100m, 200m 400m; 

suudab joosta jõukohases 

ühtlases tempos T- 2,5km ja P-

3,5km; 

Hüpped • oskab vastavalt võimetele 

sooritada määrustepäraselt 

hooga kaugushüpet 

• oskab vastavalt võimetele 

sooritada määrustepäraselt 

hooga kaugushüpet ja 

kõrgushüpet; 
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Sportmängud • mängida vähemalt ühte 

sportmängu lihtsustaud 

reeglite järgi; 

• mängida vähemalt ühte 

sportmängu võistlusmäärustiku 

kohaselt; 

Suusatamine • suusatada tasasel maastikul 

(tasakaal) sobivat 

sõidutehnikat valides; 

• suusatada ühtlases tempos T-

3 km ja P- 5 km. 

• suusatada ühtlases tempos 

sobiva sõidutehnikaga tüdrukud 

3 km ja poisid 5 km. 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Kehalises kasvatuses omandab õpilane spordialase oskussõnavara, 

mis toetab tema suutlikkust lugeda, samuti seostub inimeseõpetuse 

ja kokanduse tunni teemadega – eelkõige füsioloogia tundmisega 

ning hügieeniharjumuste kujundamisega: kuidas treenida nii, et 

vältida vigastusi, kuidas toituda õigesti, kuidas taastuda pärast 

treeningut, kuidas arendada painduvust ja kiirust jne. 

Õppevara Piisang, M., Raudsepp, I (2003). Kehaline kasvatus – abiks õpetajale. 

Tallinn: Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus. 

Sahva, U. (1991). Üldarendavad harjutused mattidel ja 

võimlemisriistadel. Tallinn: Eesti Õppekirjanduse Keskus 

Zilmer, K. (1994). Juku suusakool. Tallinn: Eesti Suusaliit. 

Truupõld, A. (1993). Akrobaatika harjutuste tehnika ja õpetamise 

metoodika. Tallinn: TPÜ. 

Truupõld, A. (1996). Abistamine, julgestamine ja esmaabi 

sportimisel. Tallinn: Haridusministeerium. 

Laste kehalise kasvatuse harjutusvara. Kartoteek. Eesti Spordiselts 

“Kalev”. 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Toni Eylandt, toni.eylandt@tondi.edu.ee 

  



22 
 

LIIKUMISE AINEKAVA I taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: kujundada õpilastes ea- ja võimetekohast suutlikkus väärtustada kehalist 

aktiivsust ja tervislikku eluviisi elustiili osana;  

Kursuse lõpuks õpilane: 

1. on kehaliselt aktiivne ja oskab sooritada erinevaid harjutusi eeskuju 

järgi. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

I tase, maht 70 tundi 

Kehateadlikkus ja 

kehaosade tundmine: 

Kehaosade erinev 

liikumine (käeringid, 

jalasrutus jne). 

 tunneb oma kehaosasid (käsi, jalg, põlv, varvas, kael, selg jne); 

 matkib erinevaid liigutusi oma kehaosadega. 

 

 

Tasakaal ja 

koordinatsioon 

Kehaosade koos 

liikumine 

(koordinatsioon) 

 sooritab õpetaja abiga lihtsaid koordinatsiooni nõudvaid harjutusi; 

 liigub erineval tasapinnal ja vahelduval maastikul; 

 tegutseb kahe käe koostöös (pallimängud). 

Kehaline aktiivsus  suudab läbida jalutades pikema (4 km) distantsi; 

 suudab ilma pausideta kõndida 3. korrusele; 

 sooritab harjutusi eeskuju järgi suurematele lihasgruppidele; 

 osaleb liikumismängudes. 

Hindamine Kirjeldav 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Toetab toimetulekut kõigis igapäevaelu tegevustes. 

Õppevara Kooli muusikakogu, 

Laste kehalise kasvatuse harjutusvara. Kartoteek. Eesti Spordiselts “Kalev”. 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Agnes Mägi, agnes.magi@tondi.edu.ee 

 

 

mailto:agnes.magi@tondi.edu.ee
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TANTSULISE LIIKUMISE AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Kujundada õpilastes ea- ja võimetekohast suutlikkus väärtustada 

kehalist aktiivsust ja tervislikku eluviisi elustiili osana;  

Kursuse lõpuks õpilane:  

• oskab väljendada oma tundeid ja mõttemaailma tantsulise liikumise 

kaudu; 

• mängib/tantsib õpitud eesti laulumänge ja tantse; 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 35 tundi 35 tundi 

Kehateadlikkus: 

Kehaosad (käsi, jalg, põlv, 

varvas, kael, selg jne). 

Kehaosade erinev liikumine 

(käsi ringe, jalg sirgeid jne). 

Kehaosade järgi liikumine 

(liigu pea, jala, selja, käe jne) 

juhtimisel 

Kehaosade koos liikumine 

(koordinatsioon) 

Keha kujud (sirged, ümarad, 

nurgelised, sakilised, 

tähekujud, kujud ruumist või 

loodusest). 

• teab mõisteid kuju, kehaosa, 

tasandid, oskab neid liikumisse 

integreerida. 

 

• koordineerib keha liikumist 

etteantud viisil, õpetajat või 

kaaslast jäljendades 

• teab mõisteid kuju, kehaosa, 
oskab neid liikumisse 
integreerida. 

• koordineerib keha liikumist, 
• sooritab erinevaid samme ja 

liikumissuundi sisaldava 
kombinatsiooni.  

 
• teab mõistete tasakaal, 

tasakaalust väljas tähendust  
 
• oskab ise ja paarilisega luua 

skulptuuri. 

Orienteerumine ruumis: 
Ruumi erinevad tasandid 
(ülemine, keskmine, 
alumine) ja suunad 
(vasak-parem, 
diagonaalid), kujundid 
ruumis (ring, viirg, kolonn) 
ning nende kasutamine 

• teab mõisteid diagonaal, ring, 
viirg, kolonn 

 
• oskab kasutada kujundeid 

• Teab mõisteid diagonaal, ring 
viirg, kolonn 

•  Oskab kasutada kujundeid, 
ruumi erinevaid tasandeid ja 
suundi tantsimisel 

Lühikese tantsujada 

koostamine erinevaid 

liikumisviise kasutades- ise 

mõeldes, paaristööna, 

õpetaja ettenäidatuna. 

• alustab ja lõpetab liikumised 

vastavalt muusikale. 

• esitab mitmest osast koosnevaid 

sammu- ja rütmi-kombinatsioon 
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Sõna, rütmi ja kehapilli või 

muusikat kombineerivad 

harjutused 

• tunneb muusika järgi ära 

varem õpitud tantsud, oskab 

võtta paarilisega õige 

tantsuhoiaku 

• mõistab tantsudes „oma 

ruumi/koha“ ja „üldise ruumi“ 

tähendust. 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Tantsutreeningul on tervist tugevdav toime – see arendab südame- 

veresoonkonna ja lihasvastupidavust, painduvust, olenevalt 

treeningust ka jõudu. Arenevad ka tasakaal, koordinatsioon. 

Emotsionaalsus tantsutunnis aitab arendada ja säilitada ka vaimset 

tervist ning pakub nii vajalikku vaheldust ”võrgustunud” maailmas, 

kus suur osa ajast veedetakse istudes. 

Õppevara Kooli muusikakogu 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Heidi Niinepuu, heidi.niinepuu@tondi.edu.ee 
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MUUSIKA AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Muusikalise silmaringi arendamine;  väljendusoskuse parandamine. 

Kursuse lõpuks õpilane: 

• esitab üksi või seltskonnaga lauldes või pilli mängides pingevabalt 

tuttavaid lihtsa meloodiaga laule; 

• on saanud muusika kuulamise ja musitseerimise kogemusi; 

• väärtustab eesti rahvamuusikat ja oskab nimetada eesti rahvapille. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 35 tundi 35 tundi 

Muusikalise silmaringi 

avardamine 

• oskab kuulata muusikat ja 

eristab muusikaliike: 

popmuusika, klassikaline 

muusika 

• oskab kuulata muusikat, eristab 

muusikaliike ning arutleda 

kuulu põhjal. 

Väljendusoskuse 

arendamine laululise 

tegevuse kaudu. 

• laulab peast või sõnade toel 2-

3 laulu. 

• laulab peast 5-6 tunnis õpitud 

laulu. 

Loomingulise 

eneseväljenduse toetamine 

pillimängu kaudu. 

• lihtsa mänguvõtte 

omandamine kandlel, 

ukulelel, trummil. 

• pilli mängimine laulu saateks. 

Kitarr, kannel, ukulele, trumm. 

Õppekäik või 

haridusprogramm väljapool 

kooli 

• on osalenud vähemalt ühes 

muuseumi või teatri haridus-

programmis. 

• on osalenud vähemalt ühes 

muuseumi või teatri haridus-

programmis. 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Muusikaõpetus on tihedalt seotud teiste õppeainetega:  
emakeel-teksti lugemine, arusaamine tekstist,  
matemaatika-rütmi lugemine, ruumisuhted;  
Lisaks esinemis ja suhtlemisoskuse arendamine, mida on tarvis 
igapäevaelus. 

Õppevara: Kooli muusikakogumikud ja laulikud 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Urve Pihlak, urve.pihlak@tondi.edu.ee 
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MUUSIKA AINEKAVA I taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Muusikalise silmaringi laiendamine;  väljendusoskuse arendamine. 

Kursuse lõpuks õpilane: 

1. on saanud muusika kuulamise ja musitseerimise kogemusi; 

2. on tutvunud eesti rahvamuusikaga; 

3. teab ja oskab kasutada erinevaid rütmipille. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

I tase, maht 35 tundi 

Muusikalise silmaringi 

avardamine 

-tunneb pildilt ära levinud muusikainstrumendid; 

-tunneb ära kõla järgi levinumad muusikainstrumendid. 

Väljendusoskuse 

arendamine 

muusikalise tegevuse 

kaudu. 

-suureneb suhtlemissoov ja eneseväljendusoskus muusikaliste 

stiimullausete, laulmise ja pillimängu kaudu. 

Loomingulise 

eneseväljenduse 

toetamine pillimängu 

kaudu. 

-väljendab oma emotsioone rütmipilli toel. 

Rütmika -püüab aimata rütme tuttavatel rütmipillidel 

-püüab matkida rütmilist liikumist. 

Hindamine Kirjeldav 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Muusikaõpetus on tihedalt seotud teiste õppeainetega:  

-emakeel-eneseväljendusoskus ja kõne mõistmine;  

-matemaatika-rütmi lugemine, ruumisuhted. 

Lisaks esinemis ja suhtlemisoskuse arendamine, mida on tarvis 

igapäevaelus. 

Õppevara: Kooli muusika ja laulikute kogu 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Agnes Mägi, agnes.magi@tondi.edu.ee 
Kadri Reinsalu, kadri.reinsalu@tondi.edu.ee 

 

 

mailto:agnes.magi@tondi.edu.ee


27 
 

 

KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Kunstiõpetuse tundides saadakse teadmisi erinevate 

väljendusvahendite ja kultuuride kohta, õpitakse tundma ennast ning 

mõtestatakse kunstide rolli ühiskonnas. Kunstiga tegelemine rikastab 

igapäevaelu ning on emotsionaalselt tasakaalustav. 

Kursuse lõpuks õpilane 

 on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi erinevate 
meediumite kaudu; 

 väärtustab oma kultuuri ja märkab kultuuritraditsioone; 

 julgeb loovtööd teostama asudes kaasa mõelda, erinevaid lahendusi 
pakkuda ning alustatu lõpule viia. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 70 tundi 70 tundi 

Kujutamisõpetus 

Lihtsate esemete- ja 
figuuriderühma 
kujutamine vaatluse järgi, 

looduse ja inimese või selle 

tegutsemise kujutamine 

 oskab iseseisvalt või 

abivahenditega: šabloonid, 

templid, kontuurid/ kujutada 

teemakohast pilti. 

 oskab vaba käega  esemeid, 

figuure ja loodust kujutada; 

 suudab luua teemakohase pildi, 

mille kaudu väljendab oma 

mõtteid ja arvamust teema 

kohta. 

Värvusõpetus 
Värvuste segamine, 
heledad ja tumedad 
toonid. Meeleolu 
väljendamine värvuste 
kaudu.  

 oskab kokku panna lihtsa 

toonide rea  (nt vikerkaar, 

soojad ja külmad värvused jne.) 

oskab luua temaatilisi värvi-

kombinatsioone. 

 suudab segada lähedase tooni 

vastavalt oma kujutlusvõimele; 

 oskab värvide kaudu luua 

erinevaid meeleolusid. 

Materjaliõpetus 
Looduslikud ja 
tehismaterjalid ning 
nende kasutamine 
loomingulises 
tegevuses. 

 oskab suunavate küsimuste abil 

vahet teha looduslikul ja 

tehismaterjalil ning nende 

omadusi kirjeldada. 

 kasutab sihipäraselt erinevaid 

materjale loovtöös oskab neid 

omavahel sobitada. 

Tehnikate õpetus 
Õpitakse järjestama ja 
planeerima 
osatoiminguid ning 
valima vastavalt tööle 
sobivaid tehnikaid: trükk, 
vabakäemaal, akvarell, 
kollaaž, voolimine jne 

 oskab värvida kontuuri piires 

ning lõigata paberit joont 

mööda;  

 suudab teostada lihtsamaid 

voltimistöid  

 saab hakkama kollaažide ja 

muu paberplastikaga. 

 oskab end erinevate 

meediumite kaudu väljendada 

ning tegevusi planeerida; 

 oskab materjali kasutamisel olla 

säästlik.  
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Kujundamine 
Kujundusgraafika ja disain, 
kujundusprogrammid, 
kompositsioon 

 oskab kujundada sündmusele 

vastava plakati või kaardi; 

 suudab MS Paint programmiga 

kujundada kaarte, kutseid; 

 luua gifi 

 püüab oma loovtöös arvestada 

lihtsamate kompositsiooni-

reeglitega (kuldlõige, 

perspektiiv, osaline kattuvus, 

värvitasakaal jne); 

 on tutvunud erinevate 

kujundamisprogrammidega ja 

oskab neid kasutada ena 

vajadustele vastavalt. 

Eesti kunstiajalugu 
Kunsti liigid, tuntumad 
Eesti kunstnikud, nende 
looming, 
muuseumikülastused, 
haridusprogrammid 

 oskab nimetada kunsti liike ja 

selgitada, mis vahenditega 

vastava kunstiliigi esindaja 

töötab.  

 

 suudab kunstinäitusel töötada 

iseseisvalt töölehe või legendi 

järgi, meenutada ja avaldada 

arvamust kogetu kohta; 

 oskab nimetada mõnda Eesti 

või maailma kunstnikku.  

Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Kunst on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade ning oma 

ajastu mõtteviisidega. Inimeseks olemine, sotsiaalsed suhted ja 

maailm on oma erinevates avaldumisvormides kunstide aines, seega 

teiste ainevaldkondadega suhestumine ja üldpädevuste kujundamine 

on kunstiõpetuses igapäevane ja loomulik osa. Kunstiõpetus seob 

tervikuks teistes ainetes õpitud oskused ja teadmised.  

Õppetöö on praktilist laadi ning õppeperioodis korra külastatakse 

muuseume ning hariduskeskusi. 

Õppevara: Õpetaja koostatud materjalid 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Silvia Paluveer, silvia.paluveer@tondi.edu.ee 
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KUNSTI JA KÄELISE TEGEVUS AINEKAVA I taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Kunstiõpetuse tundides saadakse teadmisi erinevate väljendusvahendite 

kohta, õpitakse tundma kunstitarbeid ja nende kasutamist. Kunstiga 

tegelemine rikastab igapäevaelu ning on emotsionaalselt tasakaalustav. 

Kursuse lõpuks õpilane: 

1. on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi 
erinevate tehnikate kaudu; 

2. julgeb loovtööd teostama asudes kaasa mõelda ning viib alustatu 
lõpule. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

I tase, maht 35 tundi 

Kujutamine 

Lihtsate esemete- ja 

figuuride rühma 

kujutamine vaatluse 

järgi. 

 püüab kujutada paberil etteantud esemeid/objekte; 

 

Värvused 

Värvuste segamine, 

heledad ja tumedad 

toonid.  

 tunneb põhivärvusi; 

 oskab põhivärve omavahel segada, et saada uus toon; 

 oskab eristada heledaid ja tumedaid toone. 

Materjalid 

Looduslikud ja 

tehismaterjalid ning 

nende kasutamine. 

 teeb vahet paberil ja pappmaterjalil, kanga, puit ja metallmaterjalil; 

 tunneb ära, millisest materjalist on valmistatud tema jaoks vajalikud 

esemed. 

Tehnikad 

Õpitakse kasutamine 

erinevaid käelise 

tegevuse tehnikaid ja 

vahendeid. 

 oskab kasutada pliiatseid, värve, pintsleid, kääre, liimi, plastiliini 

otstarbekalt ja eesmärgipäraselt; 

 oskab rebida, voolida, lõigata, liimida, värvida ja voltida. 

Kujundamine 

Õpitakse kopeerima ja 

jätkama mustrijada. 

 oskab abiga koostada lihtsa mustririba ja jätkata seda.  

Hindamine Kirjeldav 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Kunst on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondadega. Kunstiõpetus 

seob tervikuks teistes ainetes õpitud oskused ja teadmised. 
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Õppevara: Õpetaja koostatud õppematerjalid 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Agnes Mägi, agnes.magi@tondi.edu.ee 
Kadri Reinsalu, kadri.reinsalu@tondi.edu.ee 

 

  

mailto:agnes.magi@tondi.edu.ee
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TARBEKUNSTI AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Tõsta õpilase suutlikkust tarbekunsti valdkonnas ning arendada nende 

käsitööalaseid oskusi keraamikas, kangakudumises ning puu ja 

metallitöös.  Arendada neis oskust kasutada kunsti 

väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks loominguliseks 

tegevuseks, õpetada väärtustama Eesti ja maailma kultuuripärandit. 

Kursuse lõpuks õpilane 

 on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab 

oma loomingulisi võimeid ning väärtustab isikupäraseid ja 

keskkonnasäästlikke lahendusi;  

 oskab vastavalt võimetele valida õigeid materjale, kasutada tööriistu 

ja rakendada õigeid töövõtteid kodukaunistamisel või lihtsamate 

remontööde tegemisel. 

 väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb nii individuaal- kui ka 

koostööprojektides. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 105 tundi 105 tundi 

I MOODUL KERAAMIKA:  35 tundi 35 tundi 

Voolimistehnikad: 

ümarplastika, savilindist 

voolimine, 

kleepimistehnika, põhilised 

töövõtted: pigistamine, 

muljumine, rullimine, 

graveerimine jne. 

 oskab spiraaltehnikas savilindist 

esemeid  ja kahe-tasapinnalist 

reljeefset ornamenti voolida. 

 oskab saviplaate kokku 

kleepimise teel esemeid 

valmistada. 

Voolimine natuuri järgi: 

näidise või eeskuju järgi 

voolimine. 

 oskab savitombust vajutamise 

teel või spiraaltehnikas 

valdavalt näidise järgi töötades 

nõusid valmistada. 

 oskab nii näidise, mälu kui ka 

ettekujutuse järgi voolida 

erinevaid figuure, arvestab 

põhimõtet ühest tükist suur 

vorm. 

Materjaliõpetus 

Savi ja saviliigid, kips, 

polümersavi, angoobid, 

glasuurid, klaas, 

 teab erinevaid voolimismasse: 

savi plastiliin, pabersavi, 

polümeersavi, kips. 

 on tuttav erinevate 

saviliikidega: portselansavi, 

valusavi, hele savi, terrakota, 
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töövahendid ja nende 

kasutamine 

 oskab valida savitööks vajalikke 

tööriistu ja hoida töövahendeid 

korras. 

 teab erinevaid dekoore: 

angoobid, glasuurid, klaas. 

 

Keraamiliste esemete 

dekoreerimine: 

templid, vormid, 

materjalitrükk, 

glasuurimine, angoobide  ja 

klaasi kasutamine 

 oskab kanga-, lehe, nööri- vms 

trükki kasutades voolinguid 

kaunistada ja glasuuride või 

angoobidega värvi anda. 

 oskab saviplaadist voolitud 

ornamentidega voolinguid 

kaunistada ning kasutada 

dekoreerimisel glasuure, 

angoobe ja klaasi. 

Keraamika ajalugu 

Filmid ja lood keraamika 

kujunemise kohta, näituste 

külastamine ja 

haridusprogrammid. 

 oskab pildimaterjali kasutades 

laduda keraamika 

kujunemisloo, suudab 

meenutada näitusel 

väljapandud ja avaldada selle 

kohta arvamust. 

 oskab üldjoontes kirjeldada 

keraamika kujunemislugu, 

oskab leida inspiratsiooni 

tuntud keraamikute/ kunstnike 

töödest.  

II MOODUL: 

KANGAKUDUMINE 
35 tundi 35 tundi 

Materjalid ja eeltööd 

Lõng, tekstiil, pabernöör, 

vill, heie, looduslik ja 

tehismaterjal 

 oskab valida materjali oma 

kudumi tarbeks. 

 oskab ühendada omavahel 

kangaribasid ning kerida neid 

kokku keraks. 

 oskab lõigata tekstiiliribasid ja 

neid omavahel kas sõlmimise 

või õmblemise teel ühendad 

ning kokku kerida. 

 

Kangakudumise vahendid: 

Kiritelged, Saoritelged, 

lauatelged ja nende osad, 

kudumisraam,  

 teab kangakudumise 

vahendeid: vardad, telged, 

saori telged, lauatelged, 

kudumisraam. Teab telgede 

põhikomponente. 

 

 teab telgede põhikomponente 

ja oskab õpetajat telge 

rakendamisel abistada. 

Kavand: materjali ja 

värvivalik, triibustiku 

kavandamine 

 oskab kudumisel järgida 

etteantud triibustikku. 

 oskab kavandada vaiba või 

liniku mustrit ning kudumisel 

sellest ka kinni pidada. 

Kudumine: 

Labane kude, toimne kude 

 

 oskab õpetaja abiga teha labast 

kudet kas saori või tavaliste 

telgedel. 

 

 suudab kududa iseseisvalt 

kaltsuvaiba, liniku või 

padjakatte. 
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Viimistlus sh kudumi otste 

sõlmimine 

 hoiab korras töövahendid, 

õpetaja abiga seob lõimeotsi. 

 oskab siduda lõimeotsi, 

vajadusel triikida/pressida 

kudumit. 

III MOODUL: PUIDU -JA 

METALLITÖÖD 
35 tundi 35 tundi 

Materjaliõpetus: 

puit- või metallmaterjal, 

erineva töötlusastmega 

materjalid: laud, pruss, liist 

jne,  

 eristab ja nimetab okaspuust 

saematerjale (laud, pruss, liist), 

tunneb ära pleki liigid: 

alumiinium-plekk, vaskplekk, 

terasplekk 

 oskab vahet teha puit, plast, 

metall ja muudel 

tehismaterjalidel, mida 

kasutatakse puidu- või 

metallitööde tegemisel. 

Töövahendid : 

kruvikeeraja, akutrell, saag, 

höövel, liivapaber, kruvi, 

nael, lõiketangid, akutrell, 

käsisaag, peits, värv, lakk, 

õli, lood, treipink, 

põletusaparaat, plekikäärid 

jne 

 oskab õpetaja juhendamisel 

kasutada enamkasutatavaid 

töövahendeid 

 oskab käsitleda 

enamkasutatavaid 

töövahendeid iseseisvalt ja 

vastavalt materjalile. 

Töövõtted: 

Hööveldamine, lihvimine, 

kruvi sisse ja välja 

keeramine kruvikeeraja või 

akutrelliga, haamri 

kasutamine, puurpingi 

kasutamine, mõõtmine, 

viimistlemine peitsi või 

värviga 

 oskab lihvida puitdetaile ja 

vajadusel ühendada neid naela, 

kruvi või PVA-liimiga; 

 oskab valmistada lihtsamaid 

tarbeesemeid: lõikelauda, 

paberihoidjaid, karpe, nagisid; 

 asutab põletusaparaati 

esemete dekoreerimisel 

 ühendab puitdetaile liim-, nael-, 

kruvi-, polt-, pulk- või 

tappliitega; remondib, 

restaureerib või renoveerib 

lihtsaid mööbliesemeid ja 

ehituslaudsepa tooteid; 

 planeerib puidu töötlemisel 

oma tegevust ja kontrollib selle 

tulemusi. 

Ohutustehnika ja esmaabi: 

juhendite lugemine ja 

mõistmine, töö 

planeerimine, 

õnnetusjuhtumi korral 

tegutsemine 

 teab ohutusnõudeid 

puurpingiga puurimisel, 

viilimisel, liimimisel, peitsimisel, 

emailvärvidega värvimisel; 

 teab ohutusnõudeid ja oskab 

abistada või kutsuda abi 

õnnetusjuhtumi korral. 

Materjalide taaskasutus: 

otstarbekas 

materjaliplaneerimine, 

vanast uus, loodushoid 

 kasutab materjale säästlikult  kasutab materjale säästlikult 

ning leiab uusi kasutusvõimalusi 

vanadele asjadele. 

Hindamine Mitteeristav hindamine 
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Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Tarbekunsti teemad ja tegevused seostuvad kõigi põhikooli läbivate 

teemadega: 

 oma ideede rakendamiseks tehnoloogiliste võimaluste valimine, töö 

kavandamine ning üksi ja üheskoos töötamine aitavad arendada 

ning analüüsida oma töövõimeid; 

 oskuslikult elluviidud projektid toetavad ettevõtlikkust; 

 taaskasutus- ja ressursside säästlik kasutamine toetab 

keskkonnasäästliku mõtteviisi kujunemist; 

 tutvumine esemelise kultuuri /rahvuslikud, mustrid ja värvid ning 

nende tähendus/ ja kommetega võimaldab näha kultuuride 

erinevust maailma eri paigus ning teadvustada  oma kohta 

mitmekultuurilises maailmas.  

 õppetöö on praktilist laadi ning toimub Tallinna Tondi Kooli 

erinevates töökodades, samuti külastatakse meistrite töökodasid 

ning osaletakse valdkonda puudutavates haridusprogrammides. 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Silvia Paluveer, silvia.paluveer@tondi.edu.ee,  
Heidi Sild, heidi.sild@tondi.edu.ee 

 

  

mailto:silvia.paluveer@tondi.edu.ee
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PSÜHHOLOOGIA AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Aine eesmärk on toetada tervikliku inimese kujunemist, valmistades 

noort psühholoogiliselt ette iseseisvaks eluks. 

Kursuse lõpuks õpilane:  

 kirjeldab enda minapildi kujunemise tegureid ja nende koosmõju 

(isikuomadused, emotsioonid, soovid ja vajadused); 

 valib suhtlemisviisi vastavalt olukorrale ja kasutab asjakohaseid 

suhtlemise osaoskusi (kuulab vestluspartnerit, esitab küsimusi, 

selgitab oma seisukohti, otsib lahendust erimeelsustele, tunnistab 

oma eksimusi); 

 oskab hoida oma vaimset tervist, märgata tekkivaid probleeme ja 

teab abi otsimise võimalusi. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 35 tundi 35 tundi 

MINAPILT 

Minapildi kujunemine, 

isikuomadused, 

enesehinnang, C.H.Cooley 

peegelmina teooria, 

inimestevahelised 

erinevused. 

 nimetab oma huvisid ja 

oskuseid. Eristab oma ja teiste 

soove; 

 oskab ühises tegevuses näha 

oma ülesannet, oskab abi küsida 

ja oma soovidest märku anda 

 oskab selgitada, mis on minapilt 

ja enesehinnang, ning kirjeldab 

positiivse endassesuhtumise 

kujundamise/säilitamise 

võimalusi; 

 väärtustab inimestevahelisi 

erinevusi ja oskab teha 

grupitööd 

SUHTLEMISÕPETUS 

Suhtlemisoskused ja nende 

arendamine, 

suhtlemisstiilid (agressiivne, 

alistuv, kehtestav), 

suhtlemistõkked. 

Edward Hull ruumivööndid. 

Aktiivse kuulamise tehnikad 

(vaikne, peegeldav, 

empaatiline).  

Konfliktide lahendamise 

võimalused. 

 oskab end viiskalt väljendada – 

tervitab, tutvustab end, 

vabandab; 

 oskab hoida suhtlemisel sobivat 

distantsi; 

 tunneb suhtlemisel ära 

olukorrad, kus peab oma 

arvamust selgitama või end 

kehtestama 

 oskab end viiskalt väljendada – 

tervitab, tutvustab end, 

vabandab; 

 analüüsib, kuidas esmamulje ja 

eelarvamused mõjutavad 

inimese sotsiaalset taju ja oskab 

tuua elulisi näiteid; 

 mõistab, kuidas erinevad 

suhtemisstiilid (kehtestav, 

alistuv ja agressiivne) mõjutavad 

suhtlemist ja seostab seda oma 

igapäevaeluga 
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 kirjeldab suhtlussituatsioone 

oma ja kaaslaste positsioonilt, 

annab hinnangu enda ja 

partneri käitumisele (motiivid, 

tingimused, tulemused); 

 oskab selgitada oma arvamust ja 

vajadusel kehtestab end 

EMOTSIOONID 

P. Ekmani põhiemotsioonid, 

emotsioonide ahel aju-

närvisüsteem, käitumine, 

emotsioonide kohane ja 

mittekohane väljendamine, 

emotsionaalse enesetunde 

küsimustik 

 teab ja tunneb piltidel ära 

põhiemotsioonid; 

 kasutab oma kõnes lihtsamaid 

tundesõnu ja suudab neid 

seostada enda 

eluga/olukorrakirjeldustega 

 teab põhiemotsioone, oskab 

tuua näiteid, kuidas väljenduvad 

emotsioonid füsioloogiliselt ja 

käitumises; 

 arutleb õpetaja suunamisel, 

kuidas emotsioonide ära 

tundmine aitab hoida vaimset 

tervist ja häid suhteid 

lähedastega; 

 oskab juhendi järgi skoorida 

enesekohase testi tulemusi 

NOORTE VAIMNE TERVIS 

Vaimse tervise probleemid 

noortel, nende 

tekkemehhanismid. 

Levinumad haigused 

(depressioon, ärevushäire), 

nende märkamine, 

depressiooni nõiaring ja abi 

otsimise võimalused 

(perearst, 

internetinõustamine, 

kliinikud). Abi noorelt 

noorele (Kuidas kuulata ja 

kuidas rääkida?). 

 märkab ja oskab tõlgendada 

videolõigus/ reaalses 

suhtlemisolukorras kaaslaste 

näoilmeid ja kehakeelt; 

 nimetab depressiooni ja 

ärevushäire tunnuseid; 

 harjutab peegeldava kuulamise 

tehnikat õppesituatsioonis 

(rollimängud); 

 teab, kelle poole pöörduda 

vaimse tervise probleemide 

korral.  

 oskab igapäevaelu näidetele 

tuginedes kirjeldada levinud 

vaimse tervise häireid/haigusi; 

 harjutab peegeldava kuulamise 

tehnikat õppesituatsioonis 

(rollimängud); 

 mõistab haiguse kujunemise ja 

püsimise ringi. Teab lihtsaid 

eneseabi võtteid; 

 teab, kuhu pöörduda abi 

saamiseks. Oskab interneti-

portaali kaudu abi otsida ja 

telefoni teel vastuvõtule 

registreeruda.  

TURVALINE PAARISUHE 

Bioloogiline ja sotsiaalne 

sugu. Soostereotüübid ja 

nende vaidlustamine, 

kohtinguvägivalla liigid 

(vaimne, füüsiline, 

seksuaalne, majanduslik), 

kohtinguvägivalla 

tekkepõhjused ja vägivaldse 

suhte kulg, abi otsimise 

 oskab nimetada kehaosad sh 

suguelundid sobilike 

nimetustega. Teab, milleks 

erinevaid kehaosi vaja on. 

Tunneb piltidelt ära oma 

arenguperioodi; 

 teab, mis on menstruatsioon, 

eristab seemnepurset ja 

urineerimist; 

 oskab eristada bioloogilist ja 

sotsiaalset sugu. Teab, mis on 

soostereotüübid ja kuidas need 

igapäevaelus inimeste 

suhtlemist mõjutavad; 

 oskab kirjeldada ja väärtustab 

turvalist käimissuhet -oskab 

tuua näiteid paarisuhtevägivalla 

avaldumisest; 
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võimalused. Võrdsed 

partnerid turvalises suhtes, 

paarisuhte müütide 

kummutamine.  

 eristab meeldivat ja 

ebameeldivat puudutust; 

 tunnetab oma turvapiiri oskab 

öelda ei, kui talle puudutus ei 

meeldi. 

 teab, kuhu seksuaaltervise 

küsimustes pöörduda abi 

saamiseks. 

PEREPLANEERIMINE 

Turvaline 

seksuaalkäitumine ja 

teadlik vanemlus. 

Lapsevanemaks olemise 

komponendid: bioloogiline, 

juriidiline, psühholoogiline 

ja sotsiaalne. 

Loote arenguetapid ja ema 

tervisekäitumine raseduse 

ajal. 

Sünnitus, imiku 

hooldamine, imetamine, 

imiku ja väikelapse 

eakohane arendamine. 

Perekond ja õigusaktid. 

Sotsiaaltoetused lastega 

peredele. 

 saab aru, mis on 

seksuaalvahekord. Mõistab 

seksiga seotud privaatsuse, 

puhtuse ja turvalisuse küsimusi.  

 teab, kus ja kuidas on sobilik 

masturbeerimine. 

 mõistab seksiga seotud 

privaatsuse, puhtuse ja 

turvalisuse küsimusi; 

 kirjeldab tõhusaid meetodeid, 

mis aitavad planeerida rasedust 

soovitud ajal, mis aitavad 

hoiduda sugulisel teel levivatest 

haigustest; 

 analüüsib ühises arutelus 

lapsevanemaks olemise 

komponente ja hindab oma 

valmisolekut lapse 

kasvatamiseks; 

 teab üldiselt loote arengu 

etappe ja kirjeldab ema 

tervisekäitumist raseduse ajal. 

Omab ettekujutust sünnitusest; 

 oskab nimetada lapse 

arenguvajadusi varases eas ja 

demonstreerib 

õppesituatsioonis nende 

vajaduste rahuldamist; 

 teab ja oskab internetist leida 

põhilisi pereelu ja lastega 

seotud seadusi ja 

sotsiaaltoetusi. Kirjutab 

sotsiaaltoetuse avalduse.  

Praktiline töö ja õppekäik, 

ainealane üritus  

Noorte vaimne tervis - 

Peaasi.ee koolitajatega 

koostöö 

Turvaline paarisuhe - 

Seksuaaltervise Kliinik 

Sünnitus ja lapse 

hooldamine - Tervise 

 rakendab ainealaseid teadmisi 

igapäevaelus 

 rakendab ainealaseid teadmisi 

teistes õppeainetes ja 

igapäevaelus 



38 
 

Kõrgkool/ Pelgulinna 

sünnitusmaja 

Hindamine mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus, teabekeskkond 
karjääri planeerimine 

Õppevara: „Seksuaalkasvatus lihtsas keeles“ 
Lahendus.net Noorte vaimse tervise teejuht 
Peaasi.ee Vaimse heaolu käsi 
Tartu Ülikooli Kliinikum Emotsionaalse enesetunde küsimustik 
Peaasi.ee Depressiooni sõeltest.  
Peaasi.ee Kuidas kuulata? Kuidas rääkida? 
Davis, M., Fanning, P., McKay, M. 
Suhtlemisoskused 
Kull, M., Saat, H., Kiive, E., Põiklik, E. (2015). Uimastiennetuse 
õpetajaraamat põhikoolile. 
Toim Part, K., Kull, M. (2016) Terved ja turvalised suhted. Noorte 
kohtinguvägivalla ennetamine. Tartu. 
Jalanko, H. (2005). 100 küsimust lastearstile. Medicina 
Stoppard, M. (2002). Peres on imik. Koolibri. 
Stoppard, M. (2003). Väikelapse esmaabi. 
Perekonnaseadus (2010). 
Lapsevanema õigused ja kohustused. 
Lastega seotud hüvitised (Eesti Haigekassa). 
Õppevideod: 
Soostereotüübid 
https://www.youtube.com/watch?v=Zgdj5FXOOp8 
Would you stop yourself?  
https://www.youtube.com/watch?v=RzDr18UYO18 
A cup of tea 
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8 
Kompromiss või kokkulepe paarisuhtes 
https://vikerraadio.err.ee/814414/peresaade-paarisuhte-faasid 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Evelyn Ojaperv, Silvia Paluveer, silvia.paluveer@tondi.edu.ee 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Zgdj5FXOOp8
https://www.youtube.com/watch?v=RzDr18UYO18
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
https://vikerraadio.err.ee/814414/peresaade-paarisuhte-faasid
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MEEDIAÕPETUSE AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Õpilane õpib kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat 

eluliste probleemide lahendamiseks ning õppimise ja töö 

tõhustamiseks. 

Kursuse lõpuks õpilane 

 oskab internetis liikudes eristada avalikku ja isiklikku sfääri ning 
valida selle põhjal õige suhtlusviisi; 

 on harjutanud uudiste lugemist/kuulmist ja oskab uudisest olulist 
tähele panna. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht   

Meediavoolus 

orienteerumine, 

erinevad meediumid: 

internet, TV, raadio, ajalehed 

jne 

 teab, mis on enamlevinud 

meediumid (ajakirjandus, 

raadio, televisioon, interneti 

keskkonnad) 

 

 oskab kuulata, vaadata, lugeda 

kõige olulisemaid 

meediakanaleid; 

 mõistab, et internet on avalik 

sfäär 

Vajaliku informatsiooni 

otsimine ja usaldusväärsuse 

kontrollimine, reklaam, 

autoriõigus 

 oskab eristada teabe ja 

meelelahutuslikke artikleid ja 

postitusi 

 

 teab, et artikli usaldusväärsust 

saab kontrollida erinevate 

kanalite infot võrreldes; 

 teab üldjoontes autorikaitse 

põhimõtteid ja ei kasuta teiste 

loomingut enda nime all 

Ohud internetis ja 

sotsiaalmeediakanalite 

kaudu suhtlemisel 

 mängude ja programmide 

arvutisse laadimiseks küsib 

vanemate luba, 

 teab, et ei avaldata enda 

kohta andmeid 

sotsiaalmeedias. 

 teab, et paroole ja salasõnu ei 

ole mõistlik teistega jagada,  

 ei avalda enda kohta 

delikaatseid andmeid 

sotsiaalmeedias. 

 

Nutiseadmete 

kasutusoskuse harjutamine 
 on harjutanud dokumentide 

loomist ja salvestamist, e-

kooli, e-posti, 

otsingumootorite kasutamist; 

 on tutvunud erinevate 

veebikeskkondadega; 

 oskab luua ja salvestada 

dokumente; 

 oskab kasutada e-kooli, e-posti 

ja muid kontosid oma 

igapäevaelu tegevuste 

hõlbustamiseks, 
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 on skaneerinud ja printinud, 

salevastanud ja töödelnud 

fotomaterjali 

 oskab salvestada fotosid ja 

videosid ning töödelda neid 

lihtsamate programmidega 

Ajalehe või uudistesaate 

kokkupanek 
 on kogenud koos kaaslastega 

ajalehe või raadiosaate 

kokkupanemist  

 oskab luua uudiseformaadis 

teksti ning illustreerida seda 

pildi või fotoga. 

Hindamine Mitteeristav hindamine. 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Meediatekstide kaudu toetatakse õpilaste maailmapildi kujunemist. 

Kujuneb oskus eristada iseenda seisukohast olulisi ja vajalikku infot. 

Arendatakse oma seisukohtade esitamise ja põhjendamise, kaaslase 

kuulamise ja teiste seisukohtade aktsepteerimise oskust. 

Õppevara: Õpetaja ettevalmistatud töölehed,  
Õppematerjalid veebis 

Ainekava 

koostatud/kinnitatud 

August 2022 

Ainekava kontaktisik: Silvia Paluveer, silvia.paluveer@tondi.edu.ee 
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MAJANDUSE ALUSED AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Omandab teadmisi, oskusi ning kujundab hoiakut, mis võimaldab 

õpilasel olla ettevõtlik kodanik 

Kursuse lõpuks õpilane 

 teab tähendust ja teeb vahet mõistetel ettevõte ja ettevõtlikkus; 

 mõistab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes oma valikutest ja 
ressursside piiratusest. 

ÕPPE SISU JA TEGEVUSED 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 35 tundi 35 tundi 

Mina ja majandus 

Minu ja pere vajadused, 

otsustamine ja 

säästmine, 

perekonna ametite-puu 

 

 teab mõisteid töötaja, 

teenindamine, ostma, müüma, 

raha, pank, säästmine, oskab 

nimetada oma vanemate 

ametinimetusi 

 teadvustab raha säästmise 

tähtsust; 

 teadvustab tarbija rolli; 

 teab, et inimesed sõltuvad millegi 

saavutamisel üksteisest 

Ametid ja lähiümbrus 

Keskendume kodukohta 

puudutavatele 

teemadele, ettevõtetele, 

kohalikule omavalitsusele 

 

 oskab nimetada oma 

kodukoha/linnaosa ettevõtteid; 

 oskab selgitada õpetaja, arsti, 

politsei, tuletõrjuja, 

sotsiaaltöötaja jne ameti 

tähtsust ühiskonnas 

 oskab nimetada oma 

kodukoha/linnaosa ettevõtteid; 

 -tunnetab, kuidas inimesed koos 

töötavad 

 -mõistab, et valitsus kogub makse 

kõikidele inimestele teenuste 

kindlustamiseks 

 -teab üldjoontes milliste 

probleemide lahendamisega 

tegeleb kohalik omavalitsus 

Raha ja maksud 

rahaliste otsuste 

tegemine, planeerimine, 

investeerimine 

 -tunneb rahatähti,  

 -oskab võrrelda toote hinda ja 

olemasoleva raha suurust 

 -mõistab rahasäästmise 

vajalikkust 

 -tunneb rahatähti ja oskab 

arveldada, 

 -mõistab rahasäästmise 

vajalikkust, 

 -teab, mis on laen ja mõistab, et 

laenatu tuleb tagastada 

 -on kuulanud loenguid ning 

teinud läbi praktilised töö, mis 

selgitavad, kuidas planeerida 

raha 
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Kaubad ja teenused 

kaupade ja teenuste 

tootmine ning nende 

jaotamine piirkonnas 

 -teab mõisteid kaup, toode, 

teenus 

 -oskab arutleda 

linnaplaneerimise tähtsuse üle 

 -teab mõisteid toode, teenus, 

kaup, tootmine 

 -on läbi teinud toote oma hinna 

arvutamise 

 

Meie riik ja maailma 

majandus 

import, eksport, 

kaubanduspartnerid, 

Eesti sõltuvus teistest 

riikidest 

 -teab, et riikide vaheline 

kaubandus tagab meile 

võimalusi osta ja kasutada 

tooteid ja teenuseid üle 

maailma. 

 teab mõisteid ressurss ja 

kaubandus 

 -teab mida tähendavad mõisted 

import ja eksport 

 -oskab tuua näiteid, kuidas sõltub 

eesti majandus teistest riikidest 

 

Õppekäigud ja 

kohtumised tööandjate 

või 

edasiõppimisvõimaluste 

pakkujatega 

 -on osalenud vestlusringides 

ettevõtjatega 

 -on osalendud HEV õpilastele 

mõeldud edasiõppe- ja 

töömessidel 

 -on osalenud vestlusringides 

ettevõtjatega 

 -on osalendud HEV õpilastele 

mõeldud edasiõppe- ja 

töömesside 

 -on osalenud Eesti Töötukassa 

karjäärivaliku grupinõustamisel. 

Hindamine mitteeristav hindamine mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad: Ainetunnis õpitu aitab õpilasel järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja 

norme, teha koostööd, reageerida paindlikult muutustele ja võtta 

arukaid riske. Ainetund toetab ettekujutuse tekkimist töömaailmast ja 

ettevõtlusest ning toetab õpilast karjäärivaliku tegemisel. 

Õppevara: Ja Eesti õppeprogramm „7 sammu“ 
SA Innove „Ettevõtlusõppe alused“, SEB rahatarkuse e-kursus, 
Majandusõpik gümnaasiumile 2018 

Ainekava 

koostatud/kinnitatud 

August 2022 

Ainekava kontaktisik: Silvia Paluveer, silvia.paluveer@tondi.edu.ee 
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KUTSEALANE ETTEVALMISTUS AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Tundides arendab noor eneseteadvust, analüüsi ja otsustamisega 

seotud oskusi, saab karjääri planeerimiseks asjakohast hariduse, 

tööturu ja kutsega seotud infot. Lisaks sellele ka igapäevase 

tööpraktika lihttöid teostades. Kutsealase ettevalmistuse tunnile 

lisaks osale õpilane 6 tundi nädalas tööharjutustundides 

(koolipraktika). 

Kursuse lõpuks õpilane 

 on saanud ülevaate edasiõppimise võimalustest; 

 tunneb paremini oma oskusi ja võimeid ning teab, millised ametid 

või tööd sobivad talle enam; 

 on läbinud vähemalt 210 tunnise tööpraktika. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

 245 tundi 245 tundi 

Enesetundmine 

Võimed, omadused, 

oskused, tervis, hobid 

 oskab oma iseloomu lühidalt 

kirjeldada; 

 tunnetab oma tugevaid ja 

nõrku külgi 

 

 teadvustab oma 

iseloomuomadus, oskusi ja 

võimeid, oskab neid kirjeldada 

ning CV välja tuua; 

 arvestab kutsevalikut tehes oma 

iseloomu, võimete, oskuste ja 

tervisega. 

Kutsekoolide ja 

tugikeskuste ülevaade 

 

Virtuaaltuurid, info 

kodulehekülgedel, 

külastused, messid,  

võimalusek 

koolivahetusnädal või 

erialavaliku õppepäevad 

kutsekoolides 

 on tutvunud kutsekoolide ja 

tugi-või päevakeskuste 

kodulehtedega, vaadanud 

nende virtuaaltuure, 

võimalusel on külastanud neid 

 on osalenud HEVI messil ja 

sealsetes erialavalikuga seotud 

töötubades 

 on tutvunud kutsekoolide 

kodulehtedega, vaadanud nende 

virtuaaltuure, võimalusel 

külastanud neid; 

 on osalenud HEVI messil ja 

sealsetes erialavalikuga seotud 

töötubades 

 on osalenu kas 

koolivahetusnädala programmis 

või erialavaliku õppepäevadel 

kusekoolides  
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Grupi või 

individuaalnõustamine 

Töötukassa karjäärikeskuses,  

kohtumised ametite 

esindajatega kas koolis või 

ettevõtetes, 

ettevõttekülastused 

 on külastanud Töötukassa 

karjäärikeskust ja osalenud 

grupinõustamisel 

 

 on külastanud Töötukassa 

karjäärikeskust ja osalenud 

individuaalnõustamisel 

 on külastanud mõnda ettevõtet 

ja näinud ning kuulnud kuidas 

töö ühes või teises ettevõttes 

käib, 

Koolipraktika: 

Puhastus, pesumaja, 

sorteerimine, köögiabilise 

tööd 

 on praktiseerinud lihttöid 

koolipraktika ajal 

 oskab sorteerida ja 

komplekteerida esemeid 

 teab lihtsamaid 

koristusvõtteid: pühkimine, 

tolmu võtmine, tolmuimejaga 

töötamine, klaas- ja 

peegelpindade puhastamine ja 

praktiseerib neid juhendaja 

suunamisel 

 

 

 oskab järgida töögraafikut ja 

tööjuhiseid; 

 teab lihtsamaid koristusvõtteid: 

pühkimine, tolmu võtmine, 

tolmuimejaga töötamine, klaas- 

ja peegelpindade puhastamine ja 

teostab neid töid vastavalt oma 

töögraafikule ja ülesannetele; 

 on osalenud kooli pesumaja 

töödes: oskab vahetada 

voodipesu, oskab sorteerida, 

pesta, kuivatada ja kokku voltida 

voodipesu ning käterätte; 

 on osalenud koolisöökla 

abitöödel: oskab puu- ja juurvilju 

suupisteks ette-valmistada: 

pesta, lõigata, koorida, vaagnale 

asetada 

Kodupraktika:  

Vaheaegadel kodused 

majapidamistööd 

 osaleb võimetekohaselt 

koduste majapidamis-tööde 

tegemisel 

 teeb iseseisvalt majapidamistöid 

Ettevõttepraktika 

võimalusel töönädal 

ettevõttes 

  on saanud ettevõttes töötamise 

kogemuse 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Kutsevaliku ja tööharjutustunnid valmistavad noort ette edasiõppeks 

või tööellu astumiseks, toetavad kooli õppekava üldpädevuste 

kujunemist ja annavad esmase töökogemuse. 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Silvia Paluveer, silvia.paluveer@tondi.edu.ee 
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TÖÖHARJUTUSE AINEKAVA I taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Õpitakse tegema koduseid majapidamistöid: koristamine ja puhastamine, 

toiduvalmistamine,  pereliikmete eest hoolitsemine, õpitakse järgima 

visuaalseid juhiseid, arvestama pere- või grupiliikmetega ning tegema 

nendega koostööd. 

Kursuse lõpuks õpilane 

1. teab, mis on mustus, tunneb erinevaid puhastamismeetodeid ja – 
vahendeid; 

2. oskab vastavalt võimetele erinevatest toiduainetest toitu 
valmistada ning seda serveerida; 

3. oskab teostada õuetöid ja kasutada nendeks sobivaid töövahendeid 
ning rakendada efektiivseid töövõtteid. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

I tase, maht 350 tundi 

Toidu valmistamine ja 

serveerimine. 

 

 

 osaleb toiduvalmistamise protsessis täiskasvanu juhendamisel; 

 oskab teha võileiba; 

 katab endale ja kaaslastele laua ning serveerib toidu. 

 

Toiduhügieen, 

nõudepesu, 

ohutusnõuded köögis. 

 oskab pesta ja kuivatada nõusid ning neid õigesse kohta asetada; 

 tühjendab ja täidab nõudepesumasina; 

 oskab kasutada erinevaid köögitarvikuid; 

 täidab meeldetuletamisel köögihügieeni reegleid. 

Rõivaste hooldus: 

Pesemine, 

kuivatamine, 

hoiustamine. 

 

 oskab eristada musta pesu puhtast; 

 oskab sorteerida pesumasinasse minevat pesu värvuse järgi; 

 oskab panna pesu kuivama ja hiljem kokku voltida ning asetada kappi 

oma kohale; 

 oskab vahetada oma voodipesu. 

Pindade puhastamine, 

koristustööd: 

Koristusmeetodid, 

pinnakattematerjalid, 

koristusained, 

töövahendid, 

pinnakatted. 

 teab, mis on mustus /tolm, pori; 

 oskab kasutada tolmuimejat ja tolmulappi; 

 oskab kasutada puhastusvahendeid; 

 oskab rakendada sobivaid töövõtteid; 

 oskab korrastada oma töökohta. 

Kodustes toimetustes 

osalemine. 
 aitab vanematel poekotte kanda; 

 oskab toitu külmkappi või hoiukohta panna; 

 oskab kasta lilli; 
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Õed-vennad, 

vanaemad-vanaisad, 

koduloomad ja 

toataimed. 

 oskab pöörduda abi saamiseks täiskasvanu poole. 

Osalemine 

hooajalistes 

õuetöödes. 

Lehtede riisumine, 

lume lükkamine, okste 

korjamine, taimede 

eest hoolitsemine, 

kõnniteede 

hooldamine. 

 oskab kasutada reha lehtede riisumiseks; 

 oskab kasutada lumelabidat lume lükkamiseks; 

 oskab taimi kasta (täita kastekannu veega); 

 oskab kasutada harja kõnnitee puhastamiseks; 

 oskab kasutada efektiivseid töövõtteid.  

Hindamine Kirjeldav 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Õpe aitab toetada iseseisvat toimetulekut igapäevaelu tegevustes. 

Õppimisel ja töötamisel järgitakse üldiselt kehtivaid hügieeni-, töö- ja 

tuleohutusnõudeid. 

Õppevara: Õpetaja koostatud materjalid 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Agnes Mägi, agnes.magi@tondi.edu.ee 
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KODUMAJANDUSE AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Aines õpitakse tegema koduseid majapidamistöid: koristamine ja 

puhastamine, toiduvalmistamine,  pereliikmete eest hoolitsemine, 

õpitakse lugema instruktsioone, mõistma ning järgima retsepte,  

arvestama pere- või grupiliikmetega ning tegema nendega koostööd. 

Kursuse lõpuks õpilane 

 teab, mis on mustus, tunneb erinevaid puhastamismeetodeid ja – 
vahendeid; 

 oskab vastavalt võimetele erinevatest toiduainetest toidu 
valmistamist ning selle serveerimist. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 140 tundi 105 tundi 

Toidu valmistamine ja 

serveerimine: 

Puder, võileib, supp, salat, 

küpsetised, erinevad 

suupisted, joogid 

Toiduhügieen, nõudepesu, 

ohutusnõuded köögis, 

toitumise etikett 

 oskab valmistada putru, võileiba 

ja lihtsamat salatit ja suupisteid 

eelnevalt läbiproovitud retsepti 

järgi; 

 oskab pesta ja kuivatada nõusid; 

 teab hügieeni ja ohutusnõudeid 

köögis 

 oskab järgida retsepti ja varuda 

vastavalt sellele toiduaineid; 

 oskab valmistada lihtsamate 

töövõtetega sooja toitu (supp, 

makaroniroog, omlett jne.); 

 teab hügieeni ja ohutusnõudeid 

köögis 

Rõivaste hooldus: 

Pesemine, kuivatamine, 

triikimine, parandus, 

hoiustamine, riietumine ja 

riietumise etikett 

 

 oskab sorteerida pesumasinasse 

minevat pesu värvi ja materjali 

järgi; 

 oskab lihtsamaid esemeid 

/padjapüü, käterätikud, t-

särgid/ triikida; 

 oskab nõela niidistada ja teha 

eelpistet 

 oskab pesu pesemisel arvestada 

värvi ja materjaliga; 

 oskab doseerida pesuaineid; 

 oskab kasutada pesumasinat ja 

kuivatusmasinat; 

 oskab triikida pesu; 

 oskab õmmelda nööpi 

Pindade puhastamine, 

koristustööd: 

Koristusmeetodid, 

pinnakattematerjalid, 

koristusained, 

töövahendid, pinnakatted, 

ohtusnõuded 

 teab mustuse liike ja oskab 

valida puhastusvahendeid 

vastavalt sellele; 

 oskab kasutada tavapäraseid 

majapidamises kasutusel 

olevaid koristusvahendeid 

 oskab järjestada koristustöid, et 

saavutada parim tulemus, -teab  

erinevaid koristusvõtteid; 

 oskab kasutada kodukeemiat 

koristustöödel; 

 teab masinate ja kodukeemiaga 

töötamisel ohutusreegleid 



48 
 

Pereliikmete eest 

hoolitsemine: 

Õed-vennad, vanaemad-

vanaisad, koduloomad ja 

toataimed, esmaabi 

 arvestab pereliikmete ja nende 

vajadustega; 

 aitab vanemaid ja 

vanavanemaid  kodutöödega; 

 oskab kutsuda abi 

õnnetusjuhtumi korral; 

 puhastada väiksemat haava ja 

katta seda sideme või plaastriga 

 

 oskab abiks olla kodutöödel ja 

märkab töövajadust; 

 hoolitseb oskuste piires õdede- 

vendade eest; 

 teab, mis kohustused tekivad 

kodulooma võttes ja tegutseb 

vastavalt; 

 oskab kutsuda abi või anda 

võimetekohaselt esmaabi 

õnnetujuhtumi korral 

Pere eelarve ja 

kommunaalteenuste 

tarbimine 

Vesi, elekter, gaas, 

internett ja TV, 

koduturvaseadmed 

 teab, kuidas jõuab 

majapidamisse elekter, vesi ja 

gaas jne.; 

 mõistab, et teenuste eest tuleb 

vanematel tasuda. 

 teab, et elektri, vee, gaasi jm 

majapidamis-teenuste eest 

tuleb tasuda; 

 oskab vaadata mõõturite näite; 

 oskab kontrollida 

turvaseadmeid ja andureid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Õpe aitab õpilasel kujuneda eluga võimalikult iseseisvalt toimetulevaks 

isiksuseks, kes suudab ja tahab teha võimetekohast tööd ning on 

keskkonnasäästlik tarbija. Õppimisel ja töötamisel järgitakse 

üldkehtivaid hügieeni-, töö- ja tuleohutusnõudeid. 

Õppekeskkond: Õppetöö on praktilist laadi ning toimub Tallinna Tondi Kooli kodunduse 

või LÕ klassis. Võimalusel osaleme meistriklassides väljaspool kooli. 

Õppevara: Padu, L, Schumann, S. Puhas kodu ja puhtad rõivad. Ilo. 2004 

Kuura, E. Puhastusteenindus. Ilo. 2003  

J. Tamm. Ülesandeid ja mänge kodunduse tundideks. Saara kirjastus 

2008 

Ainekava kinnitatud August 2020 

Ainekava kontaktisik: Silvia Paluveer, silvia.paluveer@tondi.edu.ee 
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ROBOOTIKA AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: Robootikatunni eesmärk on tõsta noorte huvi tehnika vastu, tõsta 

nende teadmisi robotite kasutamise vajalikkusest ning anda neile 

võimalus ise ehitada ja programmeerida haridusroboteid. 

Kursuse lõpuks õpilane 

 teab mida kujutavad endast robotid ja millistes eluvaldkondades neid 
kasutatakse; 
 

 tunneb ja oskab kasutada robootikakomplekti ja mõnda lihtsamat 
programmeerimiskeskkonda; 

 oskab lugeda joonistega tööjuhendeid ning suudab joonistel 
kujutatud õpetuste järgi roboteid kokku panna. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 35 tundi 35 tundi 

Robotid ja nende 

kasutamine: millest 

robotid koosnevad, miks 

on inimestel vaja roboteid, 

milliseid roboteid on 

maailmas olemas, millistes 

valdkondades saavad 

robotid inimesi asendada 

  teab, mida kujutavad endast 

robotid ja millistes 

eluvaldkondades neid 

kasutatakse 

 teab, mida kujutavad endast 

robotid ja millistes 

eluvaldkondades neid 

kasutatakse 

 oskab tuua elulisi näited 

robotite kasutamise kohta 

Haridusrobotite/ 

robootikakomplektidega 

tutvumine: 

Bee, Makey-Makey, 

Edisson, Ozobot, 

Matatalab, 

maastikurobotid Lego 

Wedo jne 

 oskab õpetaja abiga töötada 

tööjuhendiga ja kokku panna 

roboteid; 

 oskab kasutada erinevaid 

haridusroboteid 

 oskab iseseisvalt lugeda 

joonistega tööjuhendeid ning 

suudab joonistel kujutatud 

õpetuste järgi roboteid kokku 

panna; 

 oskab kasutada haridusroboteid 

erinevate ülesannete 

lahendamiseks 

Programmeerimine: 

millest koosneb 

arvutiprogramm, 

programmeerimiskäsud ja 

nende järjestamine, 

lihtsamate programmide ja 

algoritmide joonistamine 

 teab, kuidas programmi 

käivitada,  

 teab, õpetaja abiga, mida selle 

programmi mingi nupuga teha 

saab,, kuidas programmi muuta 

või salvestada saab. 

 teab, kuidas programmi 

käivitada, 

 oskab leida juhendeid, mida 

selle programmi mingi nupuga 

teha saab 

 teab, kuidas saab oma loodud 

programmi arvutisse/robotile 

laadida ja käivitada, kuidas 
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 on tutvunud Scratch programmi 

võimalustega. 

 

programmi muuta või 

salvestada. 

 oskab luua mängu või 

animatsiooni Scratch 

programmiga. 

Digijoonistamise 

keskkonnad, loonud gif 

faile, animatsiooni, 

mängud, VR prillide 

kogemus 

 on teinud erinevaid loovtöid 

erinevates 

digijoonistamiskeskkondades, 

 on loonud gif faile ja 

animatsiooni 

 on teinud erinevaid loovtöid 

erinevates 

digijoonistamiskeskkondades, 

 on loonud gif faile ja 

animatsiooni 

 oskab neid programme 

kasutada oma tarbeks 

(pühadetervitused, kutsed, jne) 

Foto- ja videotöötlus  oskab õpetaja suunamisel 

kasutada lihtsamaid tööriistu ja 

abivahendeid foto/video 

tegemiseks ja töötlemiseks 

 teab fotograafia lihtsamaid 

termineid; 

 oskab kasutada lihtsamaid 

tööriistu ja abivahendeid 

foto/video tegemiseks ja 

töötlemiseks 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Õpiülesannetes kasutatakse teiste õppeainete teemasid – 

loodusõpetus, eesti keel, meediaõpetus. Etteantud (tekstiliste, 

pildiliste, video) juhendite lugemine ja järgmine aitab kaasa 

tähelepanuvõime arengule. Programmeerimise/ robootika/ arvutitega 

seotud oskussõnad on sageli inglise keeles. Tundides tuleb palju teha 

koostööd teiste õpilastega, mistõttu arenevad kindlasti ka sotsiaalsed 

oskused. 

Õppevara: Haridusrobotitega kaasnevad õppematerjalid ja juhendid, õpetaja enda 

loodud õppematerjalid 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Mikk Kask, mikk.kask@tondi.edu.ee 
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AIANDUSE AINEKAVA II ja III taseme õppuritele 
Õppe eesmärk: õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud 

aianduse valdkonnas (köögiviljanduses, puuviljanduses, lillekasvatuses 

jne) ning oskab abiks olla koduaias või jätkata õpinguid kutsekoolis 

abi- või nooremaedniku erialal. 

Kursuse lõpuks õpilane 

 tunneb tuntumaid aiakultuure ja nende kasvu mõjutavaid tegureid; 

 külvab, hooldab, koristab ja sorteerib saagi aedniku juhendamisel; 

 oskab kasutada igapäevasemaid aiatööriistu. 

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDID 

Õppe sisu  Õpiväljundid 

II tase III tase 

Maht 70 tundi 35 tundi 

Aiahooldustööd: 
lehtede riisumine, 
teeradade puhastamine, 
muruhooldus, lumekoristus 
jne, 
taimede kastmine, 
katmine, umbrohu 
eemaldamine 

 oskab aedniku/õpetaja 

suunamisel teha lihtsamaid 

aiahooldustöid; 

 märkab aiahooldustööde 

vajadust erinevatel 

aastaaegadel; 

 oskab teostada lihtsamaid 

aiahooldustöid 

Aiakultuuride tundmine: 

köögiviljandus, 

puuviljandus, maitse- ja 

ravimtaimed, iluaiandus 

 määrab abiga enimtuntud 

aiakultuure 

 teab, kuidas köögivilju ja 

puuvilju kasutatakse 

 teab enimtuntud ravimtaimi ja 

kuidas neid kasutatakse 

 teab, kuidas köögivilju ja 

puuvilju kasutatakse ja 

säilitatakse; 

 teab enimtuntud ravimtaimi ja 

oskab neid kasutada 

Tööd kasvuhoones ja 

külvikastides 

Külvikastide/pottide 

ettevalmistamine, 

külvamine/istutamine, 

taimede hooldus, saagi 

koristamine, 

ilmastikutingimustega 

arvestamine 

 on praktiseerinud oma oskusi 

kooli kasvuhoones ja 

külvikastides aiakultuure 

kasvatades 

 on praktiseerinud oma oskusi 

kooli kasvuhoones ja 

külvikastides aiakultuure 

kasvatades 

Keskkonnateadikkus ja 

„Rohelise kooli“ projekti 

tegevustes osalemine 

 on osalenud „Rohelise kooli“ 

projekti tegevustes 

 oskab väärtustada 

looduskeskkonda ja tegutseb 

loodussõbralikult ning 

keskkonnateadlikult 
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 on osalenud „Rohelise kooli“ 

projekti või muudes 

keskkonnateemaliste projektide 

tegevustes 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

Läbivad teemad/ 

Lõimumine 

Aiandus on tihedalt seotud kodumajanduse ja loodusõpetuse 

teemadega.  

Õppevara: Õpetaja koostatud õppematerjalid 

Ainekava kinnitatud August 2022 

Ainekava kontaktisik: Terje Alas, terje.alas@tondi.edu.ee 
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LÄBIVAD TEEMAD 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis 

õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning tegema mõistlikke 

kutsevalikuid;  

Keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning 

väärtustades jätkusuutlikkust;  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks 

kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning 

kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi 

kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele; 

Kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab 

kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, 

kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning 

kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;  

Teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab 

ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide 

ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi; Tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse 

õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada 

oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;  

Tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt 

terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa 

aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele; Väärtused ja kõlblus – taotletakse 

õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja 

kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning 

sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 

 


