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� Sihtgrupiks 4. klassi poisid ja 4.Sihtgrupiks 4. klassi poisid ja 4.Sihtgrupiks 4. klassi poisid ja 4.Sihtgrupiks 4. klassi poisid ja 4.---- 6. liitklassi tüdrukud;6. liitklassi tüdrukud;6. liitklassi tüdrukud;6. liitklassi tüdrukud;
� Töö teostamiseks 4. õppeveerand;Töö teostamiseks 4. õppeveerand;Töö teostamiseks 4. õppeveerand;Töö teostamiseks 4. õppeveerand;
� Projekti teema valimine;Projekti teema valimine;Projekti teema valimine;Projekti teema valimine;
� Töökava koostamine;Töökava koostamine;Töökava koostamine;Töökava koostamine;� Töökava koostamine;Töökava koostamine;Töökava koostamine;Töökava koostamine;
� Õppereis Mõniste talumuuseumi vanade taluhoonete, Õppereis Mõniste talumuuseumi vanade taluhoonete, Õppereis Mõniste talumuuseumi vanade taluhoonete, Õppereis Mõniste talumuuseumi vanade taluhoonete, 
kooguga kaevu ja aiaga  tutvumiseks;kooguga kaevu ja aiaga  tutvumiseks;kooguga kaevu ja aiaga  tutvumiseks;kooguga kaevu ja aiaga  tutvumiseks;

� Õppekäik Eru tallu vana savist lauda, männipuu  ja  piirikivi  Õppekäik Eru tallu vana savist lauda, männipuu  ja  piirikivi  Õppekäik Eru tallu vana savist lauda, männipuu  ja  piirikivi  Õppekäik Eru tallu vana savist lauda, männipuu  ja  piirikivi  
vaatlemiseks;vaatlemiseks;vaatlemiseks;vaatlemiseks;



� Õppekäik raamatukokku info otsimiseks;Õppekäik raamatukokku info otsimiseks;Õppekäik raamatukokku info otsimiseks;Õppekäik raamatukokku info otsimiseks;
� Vajalikud töövahendid on Vajalikud töövahendid on Vajalikud töövahendid on Vajalikud töövahendid on 
- vana pildiraam ( 80 x 60 cm + laius 4 cm),vana pildiraam ( 80 x 60 cm + laius 4 cm),vana pildiraam ( 80 x 60 cm + laius 4 cm),vana pildiraam ( 80 x 60 cm + laius 4 cm),
- linane riie ja papp pildipõhja valmistamiseks, valge värv,linane riie ja papp pildipõhja valmistamiseks, valge värv,linane riie ja papp pildipõhja valmistamiseks, valge värv,linane riie ja papp pildipõhja valmistamiseks, valge värv,linane riie ja papp pildipõhja valmistamiseks, valge värv,linane riie ja papp pildipõhja valmistamiseks, valge värv,linane riie ja papp pildipõhja valmistamiseks, valge värv,linane riie ja papp pildipõhja valmistamiseks, valge värv,
- valge valge valge valge heegelniitheegelniitheegelniitheegelniit ja sobivad heegelnõelad,ja sobivad heegelnõelad,ja sobivad heegelnõelad,ja sobivad heegelnõelad,
- joonistustarbed, mõõtmisvahendid, käärid, õmblusniit ja joonistustarbed, mõõtmisvahendid, käärid, õmblusniit ja joonistustarbed, mõõtmisvahendid, käärid, õmblusniit ja joonistustarbed, mõõtmisvahendid, käärid, õmblusniit ja 
nõelad.nõelad.nõelad.nõelad.

























� Arendada loovust ja esteetilist maitset;Arendada loovust ja esteetilist maitset;Arendada loovust ja esteetilist maitset;Arendada loovust ja esteetilist maitset;
� Loomingulise eneseteostamise võimaluste väärtustamine Loomingulise eneseteostamise võimaluste väärtustamine Loomingulise eneseteostamise võimaluste väärtustamine Loomingulise eneseteostamise võimaluste väärtustamine 
käelise tegevuse kaudu;käelise tegevuse kaudu;käelise tegevuse kaudu;käelise tegevuse kaudu;

� Õpilased õpivad  töötama üksi ja koos teistega;Õpilased õpivad  töötama üksi ja koos teistega;Õpilased õpivad  töötama üksi ja koos teistega;Õpilased õpivad  töötama üksi ja koos teistega;Õpilased õpivad  töötama üksi ja koos teistega;Õpilased õpivad  töötama üksi ja koos teistega;Õpilased õpivad  töötama üksi ja koos teistega;Õpilased õpivad  töötama üksi ja koos teistega;
� Hindavad tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, Hindavad tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, Hindavad tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, Hindavad tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, 
täpsust, püsivust, kriitilist meelt;täpsust, püsivust, kriitilist meelt;täpsust, püsivust, kriitilist meelt;täpsust, püsivust, kriitilist meelt;

� Õpilane õpib vastavalt  võimetele  kavandama ja teostama Õpilane õpib vastavalt  võimetele  kavandama ja teostama Õpilane õpib vastavalt  võimetele  kavandama ja teostama Õpilane õpib vastavalt  võimetele  kavandama ja teostama 
oma ideid;oma ideid;oma ideid;oma ideid;



� Kinnistuvad praktilised oskused: Kinnistuvad praktilised oskused: Kinnistuvad praktilised oskused: Kinnistuvad praktilised oskused: 

- põhisilmuste ja tuletatud silmuste skeemi järgi   põhisilmuste ja tuletatud silmuste skeemi järgi   põhisilmuste ja tuletatud silmuste skeemi järgi   põhisilmuste ja tuletatud silmuste skeemi järgi   
heegeldamine,heegeldamine,heegeldamine,heegeldamine,

- edasiedasiedasiedasi---- tagasi heegeldamine,tagasi heegeldamine,tagasi heegeldamine,tagasi heegeldamine,
- ringheegeldamine,ringheegeldamine,ringheegeldamine,ringheegeldamine,- ringheegeldamine,ringheegeldamine,ringheegeldamine,ringheegeldamine,
- silmuste kasvatamine, kahandamine, silmuste kasvatamine, kahandamine, silmuste kasvatamine, kahandamine, silmuste kasvatamine, kahandamine, heegeläärisedheegeläärisedheegeläärisedheegeläärised,,,,
- motiivide heegeldamine,motiivide heegeldamine,motiivide heegeldamine,motiivide heegeldamine,
- töö viimistlemine.töö viimistlemine.töö viimistlemine.töö viimistlemine.



� AjaluguAjaluguAjaluguAjalugu: rahvuste ja erinevate kultuuride omapära : rahvuste ja erinevate kultuuride omapära : rahvuste ja erinevate kultuuride omapära : rahvuste ja erinevate kultuuride omapära 
(taluhooned, kooguga kaev, ristiga piirikivi, karuaed).(taluhooned, kooguga kaev, ristiga piirikivi, karuaed).(taluhooned, kooguga kaev, ristiga piirikivi, karuaed).(taluhooned, kooguga kaev, ristiga piirikivi, karuaed).

� KunstiõpetusKunstiõpetusKunstiõpetusKunstiõpetus: loovus ja esteetiline tunnetus (seinapildi : loovus ja esteetiline tunnetus (seinapildi : loovus ja esteetiline tunnetus (seinapildi : loovus ja esteetiline tunnetus (seinapildi 
disainimine, kavandite kujundamine).disainimine, kavandite kujundamine).disainimine, kavandite kujundamine).disainimine, kavandite kujundamine).

� MatemaatikaMatemaatikaMatemaatikaMatemaatika: mõõtmine, mõõtühikud, loogiline mustri : mõõtmine, mõõtühikud, loogiline mustri : mõõtmine, mõõtühikud, loogiline mustri : mõõtmine, mõõtühikud, loogiline mustri 
kavandamine, tööaja planeerimine.kavandamine, tööaja planeerimine.kavandamine, tööaja planeerimine.kavandamine, tööaja planeerimine.kavandamine, tööaja planeerimine.kavandamine, tööaja planeerimine.kavandamine, tööaja planeerimine.kavandamine, tööaja planeerimine.

� LoodusõpetusLoodusõpetusLoodusõpetusLoodusõpetus: kollaste ( õnneliblikate) elu, igihaljad puud : kollaste ( õnneliblikate) elu, igihaljad puud : kollaste ( õnneliblikate) elu, igihaljad puud : kollaste ( õnneliblikate) elu, igihaljad puud 
(mänd), kodukaunistamise esteetilise külje tähtsus, looduse (mänd), kodukaunistamise esteetilise külje tähtsus, looduse (mänd), kodukaunistamise esteetilise külje tähtsus, looduse (mänd), kodukaunistamise esteetilise külje tähtsus, looduse 
säästmine, taaskasutuse väärtustamine ( restaureeritud säästmine, taaskasutuse väärtustamine ( restaureeritud säästmine, taaskasutuse väärtustamine ( restaureeritud säästmine, taaskasutuse väärtustamine ( restaureeritud 
pildiraam).pildiraam).pildiraam).pildiraam).

� Käsitöö: Käsitöö: Käsitöö: Käsitöö: plaanipärane töö teostamine ja ratsionaalsete plaanipärane töö teostamine ja ratsionaalsete plaanipärane töö teostamine ja ratsionaalsete plaanipärane töö teostamine ja ratsionaalsete 
tööoskuste kasutamine, tööoskuste kasutamine, tööoskuste kasutamine, tööoskuste kasutamine, innovatiivneinnovatiivneinnovatiivneinnovatiivne mõtlemine.mõtlemine.mõtlemine.mõtlemine.



� Valmib heegeldatud motiividest seinapilt ja seda kasutatakse Valmib heegeldatud motiividest seinapilt ja seda kasutatakse Valmib heegeldatud motiividest seinapilt ja seda kasutatakse Valmib heegeldatud motiividest seinapilt ja seda kasutatakse 
tütarlaste käsitööklassi dekoreerimiseks;tütarlaste käsitööklassi dekoreerimiseks;tütarlaste käsitööklassi dekoreerimiseks;tütarlaste käsitööklassi dekoreerimiseks;

� Kollased  liblikad  ja lillemotiivid on vahetatavad     Kollased  liblikad  ja lillemotiivid on vahetatavad     Kollased  liblikad  ja lillemotiivid on vahetatavad     Kollased  liblikad  ja lillemotiivid on vahetatavad     
ja vastavalt   rahvakalendri  tähtpäevadeleja vastavalt   rahvakalendri  tähtpäevadeleja vastavalt   rahvakalendri  tähtpäevadeleja vastavalt   rahvakalendri  tähtpäevadeleja vastavalt   rahvakalendri  tähtpäevadeleja vastavalt   rahvakalendri  tähtpäevadeleja vastavalt   rahvakalendri  tähtpäevadeleja vastavalt   rahvakalendri  tähtpäevadele
asendatakse need sobivate  kujunditega;asendatakse need sobivate  kujunditega;asendatakse need sobivate  kujunditega;asendatakse need sobivate  kujunditega;

� Kevad: Kevad: Kevad: Kevad: liblikad, kevadlilled, linnud;liblikad, kevadlilled, linnud;liblikad, kevadlilled, linnud;liblikad, kevadlilled, linnud;
� Sügis: Sügis: Sügis: Sügis: seened, marjad, kirjud lehed vms;seened, marjad, kirjud lehed vms;seened, marjad, kirjud lehed vms;seened, marjad, kirjud lehed vms;
� TalvTalvTalvTalv: lumehelbed, päkapikud;: lumehelbed, päkapikud;: lumehelbed, päkapikud;: lumehelbed, päkapikud;



� SõbrapäevSõbrapäevSõbrapäevSõbrapäev: südamed ja ms;: südamed ja ms;: südamed ja ms;: südamed ja ms;
� LihavõttepühadLihavõttepühadLihavõttepühadLihavõttepühad: värvilised munad, tibud, jänesed ja : värvilised munad, tibud, jänesed ja : värvilised munad, tibud, jänesed ja : värvilised munad, tibud, jänesed ja 
pajuurvad;pajuurvad;pajuurvad;pajuurvad;

� EmadepäevEmadepäevEmadepäevEmadepäev: lilled;: lilled;: lilled;: lilled;
� Koolisisesed tähtpäevad: Koolisisesed tähtpäevad: Koolisisesed tähtpäevad: Koolisisesed tähtpäevad: motiiv vastavalt teemale;motiiv vastavalt teemale;motiiv vastavalt teemale;motiiv vastavalt teemale;� Koolisisesed tähtpäevad: Koolisisesed tähtpäevad: Koolisisesed tähtpäevad: Koolisisesed tähtpäevad: motiiv vastavalt teemale;motiiv vastavalt teemale;motiiv vastavalt teemale;motiiv vastavalt teemale;
� Igal õpilasel valmib õpimapp;Igal õpilasel valmib õpimapp;Igal õpilasel valmib õpimapp;Igal õpilasel valmib õpimapp;
� Tugevamatel õpilastel toimub esitlus;Tugevamatel õpilastel toimub esitlus;Tugevamatel õpilastel toimub esitlus;Tugevamatel õpilastel toimub esitlus;
� Individuaalse ja lihtsustatud õppekavaga õpilased vastavad Individuaalse ja lihtsustatud õppekavaga õpilased vastavad Individuaalse ja lihtsustatud õppekavaga õpilased vastavad Individuaalse ja lihtsustatud õppekavaga õpilased vastavad 
küsimustele.küsimustele.küsimustele.küsimustele.



� Sobivate töövahendite valimine;Sobivate töövahendite valimine;Sobivate töövahendite valimine;Sobivate töövahendite valimine;
� Etteantud teema järgi kavandi joonistamine;Etteantud teema järgi kavandi joonistamine;Etteantud teema järgi kavandi joonistamine;Etteantud teema järgi kavandi joonistamine;
� Joonistuse jaotamine detailideks;Joonistuse jaotamine detailideks;Joonistuse jaotamine detailideks;Joonistuse jaotamine detailideks;
� Šabloonide väljalõikamine;Šabloonide väljalõikamine;Šabloonide väljalõikamine;Šabloonide väljalõikamine;
� Heegeldamise tingmärkide kordamine;Heegeldamise tingmärkide kordamine;Heegeldamise tingmärkide kordamine;Heegeldamise tingmärkide kordamine;

Proovitöödeks on Proovitöödeks on Proovitöödeks on Proovitöödeks on Proovitöödeks on Proovitöödeks on Proovitöödeks on Proovitöödeks on 
---- kinnissilmuste, poolsammaste, ühekordsete sammaste kinnissilmuste, poolsammaste, ühekordsete sammaste kinnissilmuste, poolsammaste, ühekordsete sammaste kinnissilmuste, poolsammaste, ühekordsete sammaste 
heegeldamine,heegeldamine,heegeldamine,heegeldamine,
---- õiemotiivi heegeldamine,õiemotiivi heegeldamine,õiemotiivi heegeldamine,õiemotiivi heegeldamine,
---- kasvatamine, kahandamine, kasvatamine, kahandamine, kasvatamine, kahandamine, kasvatamine, kahandamine, heegeläärisheegeläärisheegeläärisheegelääris;;;;

� Šabloonide järgi mustri kavandamine ja selle järgi Šabloonide järgi mustri kavandamine ja selle järgi Šabloonide järgi mustri kavandamine ja selle järgi Šabloonide järgi mustri kavandamine ja selle järgi 
heegeldamine;heegeldamine;heegeldamine;heegeldamine;

� Motiivide kinnitamine alusele.Motiivide kinnitamine alusele.Motiivide kinnitamine alusele.Motiivide kinnitamine alusele.



Tööjaotuses arvestada individuaalseid võimeid ja õpilastele Tööjaotuses arvestada individuaalseid võimeid ja õpilastele Tööjaotuses arvestada individuaalseid võimeid ja õpilastele Tööjaotuses arvestada individuaalseid võimeid ja õpilastele 
määratud õppekava.määratud õppekava.määratud õppekava.määratud õppekava.

� 4. klassi poisid 4. klassi poisid 4. klassi poisid 4. klassi poisid restaureerivad  puidust  pildiraami (4, 60, 80 restaureerivad  puidust  pildiraami (4, 60, 80 restaureerivad  puidust  pildiraami (4, 60, 80 restaureerivad  puidust  pildiraami (4, 60, 80 
cm) ja värvivad selle valgeks.  Kinnitavad aluspapile linase cm) ja värvivad selle valgeks.  Kinnitavad aluspapile linase cm) ja värvivad selle valgeks.  Kinnitavad aluspapile linase cm) ja värvivad selle valgeks.  Kinnitavad aluspapile linase 
riide ja raami tagaküljele aasa riputamiseks.riide ja raami tagaküljele aasa riputamiseks.riide ja raami tagaküljele aasa riputamiseks.riide ja raami tagaküljele aasa riputamiseks.

� Tugevamad õpilasedTugevamad õpilasedTugevamad õpilasedTugevamad õpilased
---- joonistavad seinapildi kavandi,joonistavad seinapildi kavandi,joonistavad seinapildi kavandi,joonistavad seinapildi kavandi,
---- kavandavad männitüve, taluhoonete, liblikate, kaevu ja kavandavad männitüve, taluhoonete, liblikate, kaevu ja kavandavad männitüve, taluhoonete, liblikate, kaevu ja kavandavad männitüve, taluhoonete, liblikate, kaevu ja 
lilleõite skeemi, heegeldavad selle järgi motiivid,      lilleõite skeemi, heegeldavad selle järgi motiivid,      lilleõite skeemi, heegeldavad selle järgi motiivid,      lilleõite skeemi, heegeldavad selle järgi motiivid,      
---- kinnitavad viimistletud motiivid linase riidega kaetud kinnitavad viimistletud motiivid linase riidega kaetud kinnitavad viimistletud motiivid linase riidega kaetud kinnitavad viimistletud motiivid linase riidega kaetud 
alusele.alusele.alusele.alusele.



� Individuaalse õppekavaga õpilasedIndividuaalse õppekavaga õpilasedIndividuaalse õppekavaga õpilasedIndividuaalse õppekavaga õpilased
- heegeldavad männipuuoksad ja metsa õpetaja poolt heegeldavad männipuuoksad ja metsa õpetaja poolt heegeldavad männipuuoksad ja metsa õpetaja poolt heegeldavad männipuuoksad ja metsa õpetaja poolt 
etteantud skeemi järgi,etteantud skeemi järgi,etteantud skeemi järgi,etteantud skeemi järgi,

- kinnitavad viimistletud detailid alusele.kinnitavad viimistletud detailid alusele.kinnitavad viimistletud detailid alusele.kinnitavad viimistletud detailid alusele.

Lihtsustatud õppekavaga õpilased Lihtsustatud õppekavaga õpilased Lihtsustatud õppekavaga õpilased Lihtsustatud õppekavaga õpilased � Lihtsustatud õppekavaga õpilased Lihtsustatud õppekavaga õpilased Lihtsustatud õppekavaga õpilased Lihtsustatud õppekavaga õpilased 
- kavandavad õpetaja abiga aiateivaste skeemi ja heegeldavad kavandavad õpetaja abiga aiateivaste skeemi ja heegeldavad kavandavad õpetaja abiga aiateivaste skeemi ja heegeldavad kavandavad õpetaja abiga aiateivaste skeemi ja heegeldavad 
selle järgi,selle järgi,selle järgi,selle järgi,

- aitavad teistel lilleõiemotiive alusele kinnitada.aitavad teistel lilleõiemotiive alusele kinnitada.aitavad teistel lilleõiemotiive alusele kinnitada.aitavad teistel lilleõiemotiive alusele kinnitada.



Hindamisel arvestada individuaalseid võimeid ja õpilastele Hindamisel arvestada individuaalseid võimeid ja õpilastele Hindamisel arvestada individuaalseid võimeid ja õpilastele Hindamisel arvestada individuaalseid võimeid ja õpilastele 
määratud õppekava. Nõrgemate õpilaste jaoks kasutada määratud õppekava. Nõrgemate õpilaste jaoks kasutada määratud õppekava. Nõrgemate õpilaste jaoks kasutada määratud õppekava. Nõrgemate õpilaste jaoks kasutada 
kujundavat hindamist.kujundavat hindamist.kujundavat hindamist.kujundavat hindamist.

Hindamisele kuuluvad:Hindamisele kuuluvad:Hindamisele kuuluvad:Hindamisele kuuluvad:Hindamisele kuuluvad:Hindamisele kuuluvad:Hindamisele kuuluvad:Hindamisele kuuluvad:
� õppekäikude kohta kirjelduse koostamine;õppekäikude kohta kirjelduse koostamine;õppekäikude kohta kirjelduse koostamine;õppekäikude kohta kirjelduse koostamine;
� õpilase poolt endale koostatud tööjuhend;õpilase poolt endale koostatud tööjuhend;õpilase poolt endale koostatud tööjuhend;õpilase poolt endale koostatud tööjuhend;
� kavandi joonistamine;kavandi joonistamine;kavandi joonistamine;kavandi joonistamine;



� šablooni järgi vajaliku motiivi skeemi kavandamine;šablooni järgi vajaliku motiivi skeemi kavandamine;šablooni järgi vajaliku motiivi skeemi kavandamine;šablooni järgi vajaliku motiivi skeemi kavandamine;
� motiivide heegeldamine;motiivide heegeldamine;motiivide heegeldamine;motiivide heegeldamine;
� detailide viimistlemine;detailide viimistlemine;detailide viimistlemine;detailide viimistlemine;
kujundite kinnitamine alusele;kujundite kinnitamine alusele;kujundite kinnitamine alusele;kujundite kinnitamine alusele;� kujundite kinnitamine alusele;kujundite kinnitamine alusele;kujundite kinnitamine alusele;kujundite kinnitamine alusele;

� esitluseks valminud õpimapp;esitluseks valminud õpimapp;esitluseks valminud õpimapp;esitluseks valminud õpimapp;
� projektitöö esitlus.projektitöö esitlus.projektitöö esitlus.projektitöö esitlus.






















































