
MOODULI RAKENDUSKAVA 
Sihtrühm: Puukooliaedniku, tase 4, kutsehariduse taotlejad 
Õppevorm: mittestatsionaarne  
 

Moodul P_3 
Dekoratiiv- ja tarbetaimed 
 

Mooduli maht 8 EKAPit  

Mooduli vastutaja 
 

Airi Loid 

Mooduli õpetajad 
 

Airi Loid 

Mooduli eesmärk 
 

Õpetusega valmistatakse õppija ette õppekava lisas oleva liiginimekirja ulatuses ära tundma puukoolides kasvatamiseks sobivaid 
püsikuid, suvikuid tarbetaimi ning maitse- ja ravimtaimi. Õppija määrab taimi taimeperekondade tasandil ka seemnete järgi ning 
annab selgitusi taimede kasvukohanõuete, paljundusviiside ja kasutusvõimaluste kohta. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad 

Nõuded mooduli lõpetamiseks: Moodul hinnatakse eristavalt ning see loetakse sooritatuks, kui kõikides hindamisülesannetes (vt allpool) on saavutatud vähemalt 
lävend. Lõpphinde kujunemisel omavad kõik hindamisülesanded võrdset osakaalu.  

Õpiväljundid (ÕV) 
 
 
 
 

1) Õppija määrab püsikuid etteantud 
nimekirja piires ning nende omadusi: 

 määrab abimaterjale kasutamata püsikuliike ja -sorte eestikeelsete 
taimenimetustega;  

 tunneb ära seemneliselt paljundatavate püsikute  seemneid;  

 annab selgitusi püsikute bioloogia, kasvukohanõuete, paljundamisviiside ning 
agrotehnika kohta; 

 annab selgitusi püsikute kasutusvõimaluste kohta haljastuses; 

 annab selgitusi püsikutaimede kasvatamise tähtsuse ja võimaluste kohta 
puukoolis. 

2) Määrab suvikuid etteantud nimekirja 
piires ning selgitab nende omadusi: 

 määrab abimaterjale kasutamata suvikuliike ja -sorte eestikeelsete 
taimenimetustega;  

 tunneb ära suvikute seemneid;  

 annab selgitusi suvikute bioloogia, kasvukohanõuete, paljundamisviiside ning 
agrotehnika kohta; 

 annab selgitusi suvikute kasutusvõimaluste kohta haljastuses; 

 annab selgitusi suvikutaimede kasvatamise tähtsuse ja võimaluste kohta 
puukoolis. 



3) Määrab köögiviljakultuure etteantud 
nimekirja piires ning selgitab nende 
omadusi: 

 määrab abimaterjale kasutamata köögiviljakultuure eestikeelsete 
taimenimetustega;  

 tunneb ära köögiviljakultuuride seemneid;  

 annab selgitusi köögiviljakultuuride bioloogia, kasvukohanõuete, 
paljundamisviiside ning agrotehnika kohta; 

 annab selgitusi köögiviljaistikute kasvatamise tähtsuse ja võimaluste kohta 
puukoolis. 

4) Määrab maitse- ja ravimtaimi etteantud 
nimekirja piires ning selgitab nende 
omadusi: 

 määrab abimaterjale kasutamata maitse- ja ravimtaimi eestikeelsete 
taimenimetustega;  

 tunneb ära seemneliselt paljundatavate maitse- ja ravimtaimede seemneid;  

 annab selgitusi maitse- ja ravimtaimede bioloogia, kasvukohanõuete, 
paljundamisviiside ning agrotehnika kohta; 

 annab selgitusi maitse- ja ravimtaimede kasutusvõimaluste kohta haljastuses 
ja seadetes; 

 annab selgitusi maitse- ja ravimtaimede kasvatamise tähtsuse ja võimaluste 
kohta puukoolis. 

5) Määrab etteantud nimekirja piires 
marjakultuure ning selgitab nende omadusi: 

 määrab abimaterjale kasutamata marjakultuuride liike eestikeelsete 
taimenimetustega;  

 annab selgitusi marjakultuuride bioloogia, kasvukohanõuete, 
paljundamisviiside ning agrotehnika kohta; 

 annab selgitusi marjakultuuride kasvatamise tähtsuse ja võimaluste kohta 
puukoolis. 

Mooduli maht kokku 208 tundi. Sellest 60 tundi on kontaktõpe ja õppija iseseisev töö on 148 tundi.  

Teemad, alateemad K  IT  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hinda-
mine 

Hindamis-
meetodid 

Hindekriteeriumid 

Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

1. Haljastuses levinumad 
püsikuliigid ja –sordid (vastavalt 
rakenduskava lisas olevale 
miinimumnimekirjale): 

16 40 0 1 Õpetaja selgitused 
ja esitlused. Püsiku-
te praktiline määra-
mine. Püsikuseem-
nete kogumine ja 
määramine. 

Eristav 1) Praktiline 
määramine 
2) Kirjalik, 
kogu moodulit  
hõlmav 5-
osaline test  

1) Tunneb ära 
püsikud ja nende 
seemned ette-
antud miinimum-
nimekirja ulatu-
ses, määrates 

Lisaks: tunneb 
ära püsikuid ja 
nende seem-
neid 
laiendatud 
nimekirja 

Lisaks: Määrab 
püsikuid ladina-
keelsete nime-
tustega vähemalt 
miinimumnime-
kirja ulatuses 

1.1. Püsikute liigid ja sordid, 
kasvukohanõuded ja kasutamine 

8 20   



1.2. Püsikute paljundamine ja 
istikute kasvatamine 

8 20 Püsikute 
paljundamine ja 
hooldamine 
(praktikumid). 
Taimekaitsetööd. 
Iseseisev õppimine. 

neid eesti keel-
sete nimetustega 
2) Vastab test-
küsimustele 
püsikute bioloo-
gia, kasvukoha-
nõuete, kasuta-
mise, paljunda-
mise ning agro-
tehnika kohta.  

ulatuses.  

2. Haljastuses levinumad 
suvikuliigid (vastavalt 
rakenduskava lisas olevale 
miinimumnimekirjale): 

16 40 0 2 Õpetaja selgitused 
ja esitlused. 
Suvikute praktiline 
määramine. Suvi-
kuseemnete kogu-
mine ja määrami-
ne. Suvikute külv ja  
külvide hooldami-
ne; tõusmete 
pikeerimine. Noor-
taimede  potista-
mine 
(praktikumid). 
Taimekaitsetööd. 
Iseseisev õppimine. 

Eristav 1) Praktiline 
määramine 
2) Kirjalik, 
kogu moodulit  
hõlmav 5-
osaline test  

1) Tunneb ära 
suvikud ja nende 
seemned ette-
antud miinimum-
nimekirja ulatu-
ses, määrates 
neid eesti keelse-
te nimetustega 
2) Vastab test-
küsimustele 
suvikute bioloo-
gia, kasvukoha-
nõuete, kasuta-
mise, paljunda-
mise ning agro-
tehnika kohta.  

Lisaks: tunneb 
ära suvikuid ja 
nende 
seemneid 
laiendatud 
nimekirja 
ulatuses.  

Lisaks: Määrab 
suvikuid 
ladinakeelsete 
nimetustega 
vähemalt 
miinimumnime-
kirja ulatuses 

2.1. Suvikute liigid, sordid ja 
kasvukohanõuded ning  
kasutamine 

8 20   

2.2. Suvikute paljundamine ja 
istikute kasvatamine 

8 20 

3. Levinumad köögiviljakultuurid 
(vastavalt rakenduskava lisas 
olevale miinimumnimekirjale): 

12 36 0 3 Õpetaja selgitused 
ja esitlused. 
Köögiviljaseemnete 
määramine. 
Köögiviljataimede 
külv ja  külvide 
hooldamine; 

Eristav 1) Praktiline 
määramine 
2) Kirjalik, 
kogu moodulit  
hõlmav 5-
osaline test  

1) Tunneb ära 
köögiviljade tai-
med ja seemned 
etteantud miini-
mumnimekirja 
ulatuses, mää-
rates neid eesti 

Lisaks: tunneb 
ära 
köögiviljade 
seemneid  
laiendatud 
nimekirja 
ulatuses.  

Lisaks: Määrab 
köögiviljade 
seemneid 
ladinakeelsete 
nimetustega 
vähemalt 
miinimumnime-

3.1. Erinevate köögiviljade  liigid 
ja kasvukohanõuded  

6 18   

3.2. Köögiviljaistikute 
kasvatamine 

6 18 



tõusmete 
pikeerimine. 
Noortaimede  
potistamine 
(praktikumid). 
Taimekaitsetööd. 
Iseseisev õppimine. 

keelsete nimetus-
tega 2) Vastab 
testküsimustele 
köögiviljade  bio-
loogia, kasvu-
kohanõuete ning 
agrotehnika koh-
ta. Selgitab kasva-
tamise võimalusi 
ja tähtsust 
puukoolides  

kirja ulatuses 

4. Levinumad maitse- ja 
ravimtaimed (vastavalt 
rakenduskava lisas olevale 
miinimumnimekirjale): 

12 20 0 4 Õpetaja selgitused 
ja esitlused. 
Maitse- ja ravim-
taimede seemnete 
määramine. Mait-
setaimede külv ja  
külvide hoolda-
mine; tõusmete 
pikeerimine. 
Noortaimede  
potistamine 
(praktikumid). 
Taimekaitsetööd. 
Iseseisev õppimine. 

Eristav 1) Praktiline 
määramine 
2) Kirjalik, 
kogu moodulit  
hõlmav 5-
osaline test 

1) Tunneb ära 
maitse- ja ravim-
taimed ning nen-
de  seemned 
etteantud miini-
mumnimekirja 
ulatuses, määra-
tes neid eesti 
keelsete nimetus-
tega 2) Vastab 
testküsimustele 
maitse- ja ravim-
taimede   bioloo-
gia, kasvukoha-
nõuete, agro-
tehnika ning 
kasutamise kohta, 
sh kasutamine 
haljastuses ning 
tähtsus puukooli 
sortimendis. 
 

Lisaks: tunneb 
ära maitse- ja 
ravimtaimede  
seemneid  
laiendatud 
nimekirja 
ulatuses.  

Lisaks: Määrab 
seemneid 
ladinakeelsete 
nimetustega 
vähemalt 
miinimumnime-
kirja ulatuses 

4.1. Maitse- ja ravimtaimede 
liigid ja kasvukohanõuded 

6 10   

4.2. Maitse- ja ravimtaimede 
paljundamine ja istikute 
kasvatamine 

6 10 



5. Puukoolides kasvatamiseks 
sobivad marjakultuurid 
(vastavalt rakenduskava lisas 
olevale miinimumnimekirjale): 

4 12 0 5 Õpetaja selgitused 
ja esitlused. 
Praktilised 
paljundnustööd. 
Taime-kaitsetööd. 
Iseseisev õppimine 

Mitte-
eristav 

Kirjalik, kogu 
moodulit  
hõlmav 5-
osaline test 

Vastab testküsimustele marjakultuuride   bioloogia, 
kasvukohanõuete ning agrotehnika ning kasutamise 
kohta, sh kasvatusvõimalused puukoolis 

5.1. Erinevate marjakultuuride 
liigid ja kasvukohanõuded 

2 6   

5.2. Marjakultuuride 
paljundamine  ja istikute 
kasvatamine 

2 6 
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