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Käsitöö ja kodundus  
6. klass 
 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Käsitöö ja kodundusega taotletakse, et õpilane:  

● tunneb rõõmu üksi ja koos teistega töötegemisest; 
● tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ning töövahendeid, järgib seejuures 

ohutusnõudeid ja hoiab korras töökoha; 
● leiab ideid ning oskab neid esitleda; 
● saab aru tööjuhenditest ja selgitavatest joonistest; 
● tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite; 
● teab tervisliku toitumise põhialuseid; 
● tunneb oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioone. 

 
 
Õppesisu ja õpitulemused 
 
Teema Õppesisu Õpitulemused 

6.klassi õpilane … 
 

Käsitöö 
 

Tikkimine 
 

Töövahendid ja sobivad 
materjalid.  
Töö kavandamine.  
Sümbolid ja märgid.  
Tarbe- ja kaunistuspisted. 
Üherealised ja 
kaherealised pisted.  
Mustri kandmine riidele. 
Töö viimistlemine. 
 

● märkab rahvuslikke kujunduselemente;   
● kavandab ja teostab tikkimistöö; 
● kasutab tekstiileseme tikkimisel ühe- ja 

kaherealisi tikkimispisteid; 
● teab looduslikke kiudaineid, nende 

omadusi, kasutamist ja hooldamist; 
● seadistab õmblusmasina, traageldab ning 

õmbleb lihtõmblust ja palistust; 
● lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsama 

eseme; 
● mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel 

ning järgib seda oma töös; 
● väärtustab erinevaid tekstiilmaterjale ning 

taaskasutust;  
● oskab kasutada töövahendeid ning valida 

tööks sobiva materjali;  
● järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab 

korras oma töökoha.  
 

 

Õmblemine 
 

Töövahendid.  
Täpsuse vajalikkus 
õmblustöös.  
Õmblemine käsitsi ja 
õmblusmasinaga. 
Õmblusmasina 
niidistamine.  
Lihtõmblus. Äärestamine.  
Palistused.  
Lõike paigutamine 
riidele, õmblusvarud.  
Õmblustöö viimistlemine. 
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Kodundus 
 

Toit ja 
toitumine 
 
 
 
 

Toiduained ja toitained. 
Tervisliku toitumise 
põhitõed.  
Toidupüramiid. 
Toiduainerühmade 
üldiseloomustus: teravili ja 
teraviljasaadused, piim ja 
piimasaadused, aedvili, 
liha ja lihasaadused, 
munad, toidurasvad.  
Toiduainete säilitamine.  
Tarbijainfo (pakendiinfo). 
 

● teab erinevaid toiduainerühmi ning 
tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid ja 
nende omadusi; 

● teab väljendite „kõlblik kuni” ja „parim 
enne” tähendust; 

● hindab oma toitumisharjumuste 
vastavust toitumisõpetuse põhitõdedele 
ning teeb ettepanekuid tervislikumaks 
toiduvalikuks; 
 
 
 
 
 

● koostab koos kaaslastega tööplaani, lepib 
kokku tööjaotuse, täidab ülesande, 
hindab rühma töötulemust ja igaühe rolli 
tulemuse saavutamisel; 

● järgib köögis töötades hügieenireegleid; 
 

 
 
 
 
 
 

● kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab 
teisendada mahu- ja massiühikuid; 

● valib töövahendid ja seadmed töö 
eesmärgi järgi ning kasutab neid 
ohutusnõudeid  arvestades; 

● valmistab lihtsamaid tervislikke toite, 
kasutades levinumaid toiduaineid ning 
külm- ja kuumtöötlemise tehnikaid; 

 
 
 
 

 
 

● katab toidukorra järgi laua, valides ning 
paigutades sobivad tekstiilid, nõud ja 
kaunistused; 

Töö 
organiseerimine 
ja hügieen  
 

Isikliku hügieeni nõuded 
köögis töötades.  
Toiduohutus.  
Nõude pesemine ja köögi 
korrashoid.  
Tööde järjekord toitu 
valmistades. 
Tööjaotus rühmas, ühistöö 
kavandamine, hooliv ja 
arvestav käitumine.  
Ühise töö analüüsimine ja 
hindamine. 
 

Toidu- 
valmistamine 
 

Retsept. Mõõtühikud.  
Töövahendid köögis. 
Ohutusnõuded. 
Toiduainete eeltöötlemine, 
külm- ja kuumtöötlemine. 
Eelroog. 
Külmad ja kuumad joogid.  
Kartulite, munade ja 
makaronitoodete keetmine.  
Toor- ja segasalatid, 
külmad kastmed.  
Teraviljatoidud. 
Magustoidud. 
 

Lauakombed 
 

Lauakombed ning 
lauakatmise tavad ja 
erinevad loomingulised 
võimalused.  
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Tekstiilid, lauanõud ja laua 
kaunistused.  
Sobivate nõude valimine 
toidu serveerimiseks. 
 

● peab kinni üldtuntud lauakommetest 
ning hindab laua ja toitude kujundust;  

 
 

● teeb korrastustöid, kasutades sobivaid 
töövahendeid;  

 
 
 

● oskab lugeda pakendiinfot; 
● teab jäätmekäitluse põhimõtteid ja oskab 

jäätmeid sorteerida ning käitub 
keskkonnahoidliku tarbijana; 

● töötab grupis, suhtub kaaslastesse 
heatahtlikult ning arvestab teiste 
arvamust. 

 

Kodu 
korrashoid 
 

Puhastus- ja korrastustööd.  
Kodutööde planeerimine ja 
jaotamine.  
Töövahendid. 
Triikimine. 
 

Tarbijakasvatus  
 

Tarbijainfo (pakendiinfo).  
Teadlik ja säästlik 
tarbimine.  
Energia ja vee säästlik 
tarbimine.  
Jäätmete sorteerimine. 
 

 


