TehnoTiiger+
Joonestamise õppekava
Moodul „Kujutava geomeetria algkursus üldhariduskoolidele“
õpetajatele
1.1

Õppe-eesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õppija:
• arendab ruumikujutlusvõimet ning graafilise modelleerimise
oskust;
• kasutab loogilist ja analüütilist mõtlemist ning süsteemset
lähenemist ruumigeomeetriliste ülesannete lahendamisel
kujutiste abil, ratsionaalseid töövõtteid ning vormistab joonised
korrektselt;
• arendab erialast loovust, nõudlikkust töö vastu, täpsust ja
tähelepanelikkust;
• kasutab oma töös erialaseid algteadmisi jooniste valmistamisest,
objektide projekteerimisest ning ruumigeomeetriliste
probleemide lahendamisest;
• kasutab õppetöö läbiviimisel korrektset joonestusalast sõnavara;
• arendab valmidust meeskonnatööks ja suhtlemiseks nii suuliselt
kui kirja teel;
• kasutab enesearendamiseks refleksiooni ja teadvustab elukestva
õppe vajadust.
1.2

Kursuse lühikirjeldus

Kujutava geomeetria algkursus üldhariduskoolidele baseerub:
• süstematiseeritud erialase info kasutamisel ja
probleemülesannete lahendamisel;
• tähelepanu treenimisel ja eneserefleksioonil;
• käelise vilumuse, erialase sõnavara, joonestamistundide
korraldamise ja materjali tundmise viimistlemisel;
• veebis oleva õpikeskkonna kasutamisel.
Integratsioon teiste ainetega:
• täieneb matemaatika teemade geomeetria, planimeetria ja
stereomeetria ning geograafia teadmiste rakendamine,
joonistamise ja kunstiõpetuse tundides arendatud
ruumikujutlusvõime, silmamõõt ja proportisoonitaju;
• paraneb loovtööde praktiline läbimõeldud kavandamine ja
teostus tehnika-, tehnoloogiaõpetuses, kunstiõpetuses ning
tööõpetuses;

•
•

•
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kasutab graafiliste õppeainete teadmisi ja oskusi töötamisel
arvutigraafikaprogrammidega ning meid ümbritseva
elukeskkonna kirjeldamisel ja analüüsimisel;
kujuneb hoiak joonestamise kui matemaatikateaduse
rakendusliku osa suhtes, mis aitab kaasa uue kavandamisele ja
loomisele ning arvestab probleemide lahendamisel teaduslikke,
majanduslikke, sotsiaalseid, seaduslikke ja eetilis-moraalseid
aspekte;
valikkursuse edukaks läbimiseks on vaja matemaatilisi vilumusi
ja oskusi, eeskätt erisatada üldist ja erilist, olulist ja mitteolulist.
Õpitulemused

Kursuse läbinu
• on omandanud süsteemse ülevaate jooniste vormistamise,
projekteerimise, jooniste saamise meetodite ja
ruumigeomeetriliste objektide kohta, nimetab objektide
määramisandmed ning analüüsib ning kirjeldab joonise järgi
objekti kuju ja suurust, objekti ja tema osade vastastikust
asendit ja asukohta ruumis;
• oskab tuletada ruumiobjektidest tasapinnalisi kujutisi,
vormistada jooniseid nõuetekohaselt paigutades kujutist või
kujutisi etteantud formaadile ning õpetada seda oma
õpilastele;
• analüüsib ruumigeomeetriliste ülesannete algandmeid, valib
lahendusvariandid ülesannete lahendamiseks ning kasutab
selgitamisel korrektset joonestamisalast sõnavara;
• väärtustab joonestamisalaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid
tehnika- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse oluliste
komponentidena, loovust ja mitmekülgselt läbimõeldud
lahendusi, suhtub oma ja teiste töösse vastutustundlikult ning
on sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks;
• omab ülevaadet joonisega esitatud graafilise teabe erinevatest
esitusvõimalustest, sh infotehnoloogilistest vahenditest; oskab
kriitiliselt hinnata tarkvaravahendite sobivust joonestamiseks;
• kasutab erinevaid joonestamisalase, sh elektroonilise info
allikaid, analüüsib, sünteesib ja hindab neis sisalduvat teavet
ning rakendab seda tulemuslikult objekte projekteerides ja
ruumigeomeetrilisi probleeme lahendades;
• koostab tunnijaotusplaani õppetöö korraldamiseks oma koolis;
• toob näiteid joonestamise rakendusvaldkondade kohta ning
selgitab joonestamisalaste teadmiste ja oskuste osa tehnika-,
tehnoloogiateaduses, disaini jt rakenduslike loovtööde jaoks
ning igapäevases elus.

1.4

Õppesisu

Kursuse sisu moodustavad joonestamisalased baateadmised,
ruumigeomeetriliste ülesannete lahendamine ja jooniste tavakohane
vormistamine paberil käsitsi ning joonestamistundide metoodika.
Teema 1. Joonistele esitatavad nõuded s.h masinaehituslik tehniline
joonis. Geomeetrilised konstruktsioonid.
Õpitulemused
Teema läbimise järel oskab õppija:
• kasutada korrektselt teemakohased mõisted;
• vormistada lihtsaid jooniseid nõuetekohaselt;
• kasutada geomeetrilisi konstruktsioone ruumiobjektide
joonestamisel ja ruumigeomeetriliste probleemide
lahendamisel.
Õppesisu
Normkiri, jooned, joonise formaat, kirjanurk ja raamjoon,
mõõtkava.
Kujutised ja sümboolika (tekst, tähised, punktid) joonisel.
Paralleel- ja ristsirgete joonestamine, sirglõigu, ringjoone ja
nurga jaotamine osadeks.
Tehnilise joonestamise mõisted; mõõtmed, positsioneerimine,
tükitabel, vaated, lõiked, koostejoonis, mõõtmestamine
(gabariitmõõdud, detaili valmistamiseks vajalikud mõõdud).
Teema 2. Projekteerimine ja selle liigid: tsentraal- ja
paralleelprojekteerimine.
Õpitulemused
Teema läbimise järel õppija
• mõistab tsentraal- ja paralleelprojekteerimise olemust;
• oskab kasutada erinevaid joonise valmistamise meetodeid;
• analüüsib ülesande lähteandmeid ja valida ratsionaalne
lahenduskäik.
Õppesisu
Jooniste saamise põhilised meetodid. Kvooditud ristprojektsiooni
meetodi olemus. Monge'i meetodi olemus. Punkt: koordinaadid;
kaks- ja kolmvaade. Sirge: määramisandmed, jälgpunktid; kaksja kolmvaade. Sirge asend ekraanide suhtes: üld- ja eriasend.
Eriasendiline sirge: horisontaal, frontaal, profiilsirge. Kahe sirge
vastastikune asend: paralleelsed, lõikuvad ja kiivsed sirged.
Sirglõigu pikkuse ja kaldenurga tuletamine. Tasand:
määramisandmed. Tasandi asend ekraanide suhtes: üld- ja

eriasend. Tasandilise objekti tõelise suuruse tuletamine.
Aksonomeetria meetodi olemus. Liigid. Ristisomeetria teljestiku
konstrueerimine, punkti ristisomeetriline kujutis.
Teema 3. Geomeetrilised kehad: liigid (tahk- ja pöördkehad) ja jaotus
(korrapärane, mittekorrapärane, sümmeetriline, ebasümmeetriline);
Õpitulemused
Teema läbimise järel õppija
• liigitab ja analüüsib geomeetrilisi kehi ning valdab
teemakohaseid mõisteid;
• projekteerib tahk- ja pöördkehi Monge´i ja aksonomeetria
meetodil;
• oskab analüüsida geomeetriliste kehade sümmeetriat ja
korrapärasust.
Õppesisu
Geomeetriliste kehade kaks- ja kolmvaated. Punkt geomeetrilisel
kehal: punkti puuduva projektsiooni tuletamine.
Teema 4. Geomeetriliste kehade tasandilised lõiked.
Õpitulemused
Teema läbimise järel oskab õppija
• lahendada tahk- ja pöördkehade lõikeülesandeid
eriasendiliste tasanditega;
• määrata vaatel lõikejoone nähtavust.
Õppesisu
Tahk- ja pöördkehade tasandilised lõiked eriasendilise
tasapinnaga. Lõikejoon ja lõikejoone nähtavuse määramine.
Teema 5. Joonestamise õpetamise metoodika
Õpitulemused
Teema läbimise järel mõistab õppija
• joonestamistundide korraldamise põhimõtteid;
• korrektselt kasutada erialast sõnavara ja kõnekeelt;
• eneserefleksiooni ja elukestva õppe vajalikkust õpetajana
töötamisel;
• oskab hinnata ülesande lahenduse vastavust püstitatud
probeemile ja anda nii suulist kui kirjalikku tagasisidet
kasutades erialast terminoloogiat;
• kasutada erialast kirjandust ja teatmeteoseid.
Õppesisu

Tahvli, arvuti ja interneti kasutamine õppetöös, kvaliteetsed
digitaalsed õppematerjalid, tööde hindamine ja tagasiside,
silmast-silma ja kirja teel suhtlemine.
1.6

Õppetegevus

Õppetöö valikkursusel sisaldab 24 tundi auditoorset tööd õppejõu
juhendamisel ja 12 tundi iseseisevat tööd koduste ülesannete
lahendamiseks. Õppijatele on kontaktõppe päevade vahelisel ajal toeks
digitaalne õppematerjal ja foorum. Kontaktõppe tundides täidetakse
õppejõu juhendamisel teemakohased töölehed ning kodus iseseisvalt
kokku 4 graafilist tööd ning 3 veebitesti. Õppejõu, õppija enda ja
kaasõppijate läbiviidud joonestamistundide vaatlus ja analüüs õppija
poolt. Tööde analüüs, tunnijaotusplaani koostamine, teemakohased
arutelud joonestustundide paremaks korraldamiseks, reflekteerimine,
diskussioon ning arvestus ja lõputöö planeerimine, tegemine,
vormistamine ja kaitsmine.
Kõik praktilised tööd saavad õppejõu tagasiside.Kursuslaste
konsulteerimine toimub kontaktõppe päevadel ja veebis foorumi ja ekirja vahendusel.
1.7

Füüsiline õpikeskkond

Valikkursuse õpikeskkond eeldab:
internetiühendusega arvuteid (arvutiklassi kasutust) juurdepääsu
loomiseks õppematerjalidele veebis, töölehti praktilisteks töödeks
kontaktõppes, veebipõhiseid õppe- ja juhendmaterjale, õppijatelt
arvuti ja interneti kasutamise oskust ja võimalust.
Joonestustegevuseks vajab iga õppija joonestusvahendeid:
kaks kolmnurka (teravnurkadega 45 kraadi ja 30, 60 kraadi),
joonlaud, harilik pliiats tähistega HB ja B; kustutuskumm,
kustutusplaat, joonsirkel, mõõtsirkel, joonestuspaber formaadiga A4 ja
A3.
Õpitava näitlikustamiseks on vaja:
kaks kolmnurka (teravnurkadega 45 kraadi ja 30, 60 kraadi),
joonlaud, joonsirkel, kriiditahvel, värvilised kriidid, kustutusvahend,
projektor, õppejõu arvuti, mudelid.

