
Töötoad üldhariduskoolide õpilastele 

Pakume noortele võimalust kaasa lüüa töötubades, et mõista ja ise kogeda mida teeb pagar, 

elektrik või tisler. Tutvu erinevate erialadega ja õpi koos praktilise tegevusega.  

Reeglina toimuvad töötoad 1,5 tundi kell 14.00-15.30, võimalikud ka erikokkulepped. 

Töötubade läbiviijateks on Tartu KHK kutseõpetajad. 

Soovitav grupi suurus 15 inimest.  

Töötoad on üldjuhul tasuta. 

Info ja registreerimine: tel: 7361 876 või e-post: ylle.antson@khk.ee 

Pagari töötuba Mida teeme: Räägime  toidutööstuse erialadest tutvustades 

põhjalikumalt pagaritööd. Praktilise tegevusena saavad õpilased  

taignast vormida väikesaiu, need kergitada ja küpsetada. Kõik valminud 

saiad saab ka ise ära süüa.  

Kus: Kopli 1A pagar-kondiitri õppetöökojas 

Lihatöötlemise 
töötuba 

Mida teeme: Anname ülevaate  toiduainete töötlemise erialast. 

Vaatame filmi erinevatest lihatööstustest Eestis, külastame 

kutsehariduskeskuse lihatöökoda kus räägitakse hügieenist, 

tööprotsessist ning tervislikust toitumisest. Boonuseks on kooli 

lihatoodete degusteerimine ning hindamine.  

Kus: Kopli 1A lihatööstuse õppetöökojas 

Ehitusviimistluse 
töötuba 

Mida teeme: Tutvustame erinevaid ehitusviimistluse töid.  Oma kätega 

saab  valmistada plaaditükkidest mosaiikpildi.  

Selleks  saavad osalejad ettevalmistatud aluspinna ja mosaiigitükid. 

Alusele joonistatud pilt tuleb  katta plaaditükikestega ja täita 

vuugivahed. Pildil lastakse natuke kuivada ja omavalmistatud pildi või 

kuumaaluse saab koju kaasa.   

Kus: Kopli 1B ehituseviimistluse õppetöökojas 

Lisainfo: Osalejatel soovitame kaasa võtta rõivad mis ei karda tolmu ja 

töökindad.  

Üldehituse 
töötuba 

Mida teeme: Anname lühikese ülevaate ehitustööde sisust, järjestusest 

ja töövahenditest. Praktiliseks tegevuseks on müüriladumine – saab 

proovida sirge müüri või aiaposti ladumist.  Kui töö valmis ning 

tagasisidestatud, asutakse tehtut lammutama, kuna ka see on üks 

oluline oskus  heal ehitajal.  

Kus: Kopli 1B ehituse õppetöökojas 

Lisainfo: Osalejatel soovitame kaasa võtta rõivad mis ei karda mustust 

ja töökindad. 

Tisleri töötuba Mida teeme: Tutvustame tisleri eriala. Praktilise tööna saab valmistada  

puidust mobiiltelefoni aluse, võinoa, pannilabida või mänguasja. Töö 

käigus õpime tisleritöö võtteid: puidule šablooni abil kujundi kandmist 

ja lõikuriga lõikamist,  detailide lihvimist, liimimist ja toote viimistlemist. 

Omatehtud tisleritöö saab loomulikult kaasa.  



Kus: Kopli 1B tisleritöökojas 

Lisainfo: Osalejatel soovitame kaasa võtta rõivad mis ei karda tolmu ja 

töökindad. 

Lauakommete 
töötuba 

Mida teeme: Tutvustame restoranietiketti ja lauakombeid. Pakume 

osalejatele  kolmekäiguline lõuna mille käigus tutvustame lauakombeid 

ja restoranietiketti ning osalejad saavad neid teadmisi kohe rakendada.  

Kus: Kopli 1C õpperestoranis 

Lisainfo: Töötoa kolmekäiguline lõuna on tasu eest. 

Koka töötuba Mida teeme: Tutvustame koka tööriistu ning õpetame ohutut lõikamist. 

Saame teada kuidas õigesti nuga käes hoida, kuidas liikuda noaga ruumi 

ühest otsast teise, kuidas toimida peale ühte sorti toiduainete 

tükeldamist. Mida tähendavad köögis mõisted: sektor, kuubik, kangid. 

Kuidas asetada tükeldatud viljad alusele ning kokkuvõtteks miks on 

konkreetsed tükeldatud puu- ja köögiviljad tervisele kasulikud. 

Praktilise tegevusena harjutame puu- ja köögiviljade tükeldamist. 

Kus: Kopli 1B õppeköögis 

Teeninduse 
töötuba 

Mida teeme: Tutvustame lauakatmise viise ja võimalusi ning  õpime 

tundma  lauanõusid ja söögiriistu.  Praktiliseks tegevuseks on 

lauakatmine kolmekäiguliseks lõunaks, salvrättide voltimine ja võrdses 

koguses vedeliku valamine pokaalidesse.   

Kus: Kopli 1B õppeklassis 

Kaubanduse 
töötuba 

Mida teeme: Anname põgusa ülevaate müüja ja laohoidja erialadest. 

Praktiliselt mängime läbi nii müüja kui ka ostja rollid ning harjutame kas 

kauba transpordipakendamist või kingituste pakkimist. 

Kus: Põllu 11A õppeklassis 

Õmblemise 
töötuba 

Mida teeme: Räägime rõivaõmblusest ja rätsepatööst üldiselt, 

uudistame moetrende ja lappame sisustus- ja moežurnaale. Praktiliseks 

tegevuseks pakume tegevusi, mis haakuvad aastaaegade ja pühadega: 

- jõuluehete valmistamine 

- helkurehted 

- kevadtibude ja jäneste valmistamine 

- kaelaehete valmistamine 

jm. erinevad pisitooted vastavalt tähtpäevadele. 

Kus: Kopli 1A õmblustöökojas 

Juuksuri töötuba Mida teeme: Jagame infot juuste hoolduse, pesemise kuivatamise ja 

kammimise kohta. Praktilise tööna saab harjutada punutehnikas 

soengute tegemist kas nukupeadel või teineteisele.  

Kus: Kopli 1A juuksuritöökojas 

Puhastustööde 
töötuba 

Mida teeme: Miniloengus räägime puhtusest ja mustusest meie ümber 

ja mida ette võtta ning aitame orienteeruda puhastusvahendite, 

kodukeemia ja koristustöövahendite virrvarris. Praktiliselt saab 

harjutada erinevaid puhastusviise.  

Kus: Kopli 1A õppeklassis 

Lukksepa 
töötuba 

Mida teeme: Räägime lukksepatööst – kuidas tükeldatakse ja lõigatakse  

metalli, käsitsetakse metallilõikepinke, koostatakse ja valmistatakse 

metallkonstruktsioone. Praktilise tööna valmistame  pudeliavaja ning 

selleks kanname pudeliavaja pinnalaotuse metallile, lõikame välja, 



viilime, lihvime, poleerime ja graveerime.  Isetehtud pudeliavaja saab 

igaüks kaasa.  

Kus: Põllu 11B metallitöökojas 

Elektriku 
töötuba 

Mida teeme: Töötoas tutvustame elektriku tööd,  räägime 

elektriohutust ning  õpime lugema   elektriskeemi ja vastavaid 

tingmärke. Praktiliselt saab  harjutada   juhtmete/kaablite puhastamist. 

Kus: Põllu 11B elektri õppetöökojas 

Elukutsevaliku 
töötuba 

Mida teeme: Räägime elukutsevalikustest ja õppimisvõimalustest Tartu 

Kutsehariduskeskuses.  Anname kasulikke näpinäiteid kuidas läbida 

sisseastumiskatseid ja -vestlusi. Praktilises osas on võimalus harjutada 

vestluse enesetutvustust ning  teha  sisseastumistest. 

Kus: Kopli 1A õppeklassis 

 

 


