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Veimevaka valmistamine tüdrukute 
rühmale



20. sajandi alguses valmistatud veimevakk.



Projektõppe teemad olid:

• Poistele keskaegne sõjatehnika või relvastus. 
Võimalik nii rühma kui ka individuaalne töö.

• Tüdrukutel individuaalne töö teemal 
“veimevakk”.“veimevakk”.



Edaspidi tutvustangi tüdrukute teemat 
ja nende tööd.



Tööprotsessi areng.

• Eelnevate õppekäikude ja koosolemiste ajal 
olen juba tutvustanud ja selgitanud õpilastele 
eesootavat tööd ja selle protsessi. Samuti 
vajaminevaid materjale ja vahendeid.vajaminevaid materjale ja vahendeid.

• Õpilased on juba rühmad loonud ja toimub 
esimene teooria tund minu õpperühmaga.



Eesmärkide seadmine ja tutvustamine.

• Lõimingud teiste ainetega. 

• Õpilastel omal ostetavate esemete loetelu. 

• Koduste ülesannete selgitus.



Eesmärgid.

• Huvitava ja praktilise tarbeeseme 
valmistamine.

• Ülevaate andmine puidu saamisest, 
kasutamisest ja omadustest.kasutamisest ja omadustest.

• Erinevate puidutöös kasutatavate käsi-ja el. 
käsitööriistade ohutu kasutamine.



Läbivad teemad.

• Materjaliõpetus. (Lihtne ja ülevaatlik. Näited 
mõnest enimkasutatavast puuliigist).

• Mõõtmine ja märkimine. (Puidutöös 
kasutatavad mõõtevahendid ja nende kasutatavad mõõtevahendid ja nende 
kasutamine).

• Praktiline töö.

• Kaunistamine.



Kodune ülesanne!

• Otsida internetist, kirjandusest või 
muuseumist veimevaka tähendust ja 
kasutamist. (Enamus ei tea veimevakast 
midagi).midagi).

• Leida veimevaka sisu kirjeldus.

• Leida veimevakale sobiv ornament või sümbol.

Võib luua ja valmistada ka peremärgi.



Praktiline töö.

• Materjalide järkamine käsisaagidega. Saagide 
liigid ja kasutamine.

• El. tikksae kasutamine. OT ja ülevaatlik 
esmane kasutamine. (Soovitav on lasta teha esmane kasutamine. (Soovitav on lasta teha 
proovisaagimisi enne oma tööd).

• Materjalide lihvimine ja viimistlus. Siin 
ülevaade abrasiividest ja nende kasutamisest. 
(Karedused, värvused ja töövõtted).



Kooste ja liited.

• Naelutuskohtade mõõtmine ja märkimine. 
Kasutame laia peaga papinaelu.

• Puurime naelaaugud ette. Kasutame 
minipuurpinki ja akutrelli. Teooria ja näited puuri 
liikidest ja akutrelli kasutamisest ja liikidest ja akutrelli kasutamisest ja 
seadistamisest.

• Naelliide. Koostame algul kaks pikemat külgseina. 
Seejärel otsaseinad.

• NB! Jälgida nurki. Vajadusel mõõda loodi või 
nurgikuga esimene koostatav laud.



Põhja valmistamine.

Töö vastavalt õpilase individuaalsele koostele. 
Siin õpetaja abi kõige olulisem.

* Vajadusel märkida koostenurgad.

* Vajadusel saagida erimõõdus lisaliist* Vajadusel saagida erimõõdus lisaliist

Koostena naelliide.



Veimevakale kaane valmistamine.

• Mõõtmine ja märkimine. Mõõdud vastavalt oma veimevaka 
mõõtudele.

• Sablooni valmistamine ja kandmine puidule.
• Kahekordse materjali saagimine. Vajalik õpetaja või poiste 

abi. Saagida mõõtjoonest väljastpoolt, et lihvida ühtlaseks. 
Nendest saavad kaane küljekaared.Nendest saavad kaane küljekaared.

• Vastavalt mõõtudele kaane tagumise osa liist ja esimese 
osa liist. Hea oleks need mõõdud juba varem ette anda siis 
saab materjali kõigile enne ette valmistada. Materjaliks on 
vaka küljeseinte materjal.

• Kaane katmine. Võib ka vineerist aga ilusam jääb liistudest 
(5x50). Katmisel saab kasutada nael- või klamberliidet. 
Kasutage liimi siis jääb liide tugevam!



Kaunistamine.

• Kodutööna otsitud ja valitud sümboli või märgi 
kandmine veimevakale. (Värvimine, 
põletustehnika, saetud detailid).

• Hingede ja käepidemete kinnitamine.• Hingede ja käepidemete kinnitamine.

• Soovikorral: põletamine gaasilambiga

lakkimine

peitsimine ja lakkimine

lisada nurgaliiste ja tugevdusi.



Veimevaka sisu.

• Selle leiab iga õpilane ise.



Töö analüüs

Töö plussid

• Tüdrukute väga suur huvi sellise 
ajaloolise taustaga töö vastu.

• Ise saab uurida ja tutvuda vanade 
pulmakommetega, et neid ka lastele 
tutvustada.

• Tüdrukute suur huvi proovida 

Töö miinused

• Õpetajal tunnitöö- ja 
materjalide ettevalmistamisel 
suurem koormus.

• Töö nõuab korduvat abistamist 
ja nõustamist. Seetõttu võivad • Tüdrukute suur huvi proovida 

igasuguseid tööriistu ja seadmeid.
• Töös puudub rutiin ehk igav juba ei 

hakka.
• Alati saab kaasat rühma poisse kes 

aitavad meeleldi nii nõu kui ka jõuga. 
Sageli isegi liiga palju.

• Tööd sooviti teha ka tunnivälisel ajal.
• Üks töödest sai vabariiklikul näitusel 

eripreemia.

ja nõustamist. Seetõttu võivad 
jääda rühma poisid väiksema 
tähelepanu alla.

• Töö ei sobi ükskõiksetele 
tüdrukutele ja niinimetatud 
“tibidele”.

• Projektõppe praktilised tunnid 
toimusid veebruaris kus peeti 
ka “külmapühasid”



Valminud töö



Valminud töö.



Valminud töö.



Valminud töö.



Valminud töö.



Vanaaegne veimevakk



Lõpp!

Tänan tähelepanu eest!



Vanaaegne originaalne veimevakk.


