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Klass/vanuserühm, kellele tegevus oli suunatud 1. b klass
Tegevuse algus ja lõpukuupäev 16. jaanuar 2017 - mai 2017
Eduloo pealkiri Armastus käib kõhu kaudu. (Lause kokakooli lõikelaualt)
Tegevuse eesmärgid ja seos õppetööga ( Mida soovisite 
tegevusega saavutada? Miks seda tegema hakkasite? 
Kas ja kuidas on see seotud õppetööga? Milliseid 
ainetundidega seotud eesmärke aitas see tegevus 
saavutada?)

Õpi-, matemaatika- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamine
Eesti keel: lugemisoskuse arendamine - retseptide lugemine.
Matemaatika: õige mõõtühiku kasutamine (gramm, liiter) – ainete mõõtmine.
Iseseisvuse ja koostööoskuste kasvatamine, eluks vajalike oskuste arendamine.

Tegevuse lühikokkuvõte (Seda ülevaadet kasutame 
eduloo esitlemiseks (sotsiaal)meedias. Kui teil on 
eduloost meediakajastus, lisage siia viited linkidena)

Asi sai alguse õpetaja jõulukingitusest ajakirja „Maakodu“ aastatellimuse näol. Avastasin sealt lihtsaid retsepte, mida 
otsustasin õpilastega proovida. Pärast esimest kokakooli tundi küsisid lapsed järgmise korra kohta.
http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/retseptid/fotod-maakodust-ammutatud-inspiratsiooni-toel-avati-kilingi-nommel-
kokakool?id=77103932
Jaanuarist kuni maini valmistasime erinevaid hõrgutisi iga kuu 1 kord.
jaanuaris Munasaiad ja „Vaesed rüütlid“; veebruaris Pulgakoogid; märtsis Tort tüdrukutele; aprillis Jäätis (klassiõhtu 
üllatus, mida valmistasid Villem ja Kaarel kahekesi); mais Võileivatort ja Rullbiskviit. Võileivatort oli oluline õppevahend 
lauakommete õppimisel, noa ja kahvli kasutamiseks.
Kokkamine toimus kooli kodunduse klassis pikapäevarühma ajal. Iga kord tuletasime meelde kätepesu ja puhtuse 
reeglid. Toimetasid need, kellel parasjagu spordiringi või muusikakooli polnud. Maitsta said kõik.
Kõikidest tegemistest said vanemad ülevaate klassi FB kaudu. 

Koostööpartnerid (Kirjeldage, kuidas olid nii koolisisesed 
kui ka koolivälised kaasatud). Näide:1. OÜ Sõbralik 
partner, õppekäigu vastuvõtja 2. Matemaatika õpetaja, 
lõimitud tegevuse väljatöötaja, õpilaste juhendaja.

Ajakiri „Maakodu“ – iga kuu uued retseptid, avaldasid meie loo.
Lapsevanemad – "provotseerisid" kingitusega, innustasid oma kommentaaridega ja andsid tagasisidet.

Tegevuses osalenud õpilaste rollid. (Kirjeldage, mida 
tegid õpilased, kui suur oli nende panus idee 
väljatöötamises ja tegevuse käigus)

Õpilased haarasid ideest kinni. Kõige agaram kokakooli õpilane Villem avaldas soovi, et võiksime ka ise retsepte välja 
mõelda. 
Lastele meeldis nõusid pesta ja kuivatada, mune katki lüüa ja vahustada. Nad ei väsinud küsimast järgmise kokakooli 
toimumise kohta.



Tegevuse tulemus ja mõju. (Kirjeldage, kas püstitatud 
eesmärgid saavutati. Mida selle tegevuse elluviimine 
muutis? Kas oli ka üllatavaid tulemusi? Kas ja mil määral 
arendas see osalejate ettevõtlikkust?)

Lapsed õppisid koostööd tegema. Paremad lugejad hoidsid retseptil silma peal, osavamad kaalujad mõõtsid 
koostisaineid, julgemad tükeldajad tükeldasid.
Arenguvestlustel märkisid vanemad, et lapsed kasutavad saadud oskusi igapäevaelus ja on koduköögis nüüd palju 
uudishimulikumad.

Soovitused. (Mida soovitaksid inimesele, kes tahaks 
proovida sama tegevust ise läbi viia?)

Tegevused tuleb väga hoolikalt enne läbi mõelda. 
Klassis võib olla lapsi, kes valmistatud toite ei söö. Samas on nad väga tublid lauakatjad või koristajad.
Parima suurusega väikeste kokkade grupp on 8-9 last.

Viited illustreerivale materjalile. Pildi-, audio-  ja 
videomaterjali lisamiseks kasutage veebipõhiseid 
lahendusi (Dropbox, GoogleDrive, Youtube link jms)

https://www.facebook.com/groups/615572951953909/permalink/744846759026527/ 
https://www.facebook.com/groups/615572951953909/permalink/782607195250483/ 
https://www.facebook.com/groups/615572951953909/permalink/760392487471954/ 

Nõustun eduloo ja lisatud materjali avaldamisega 
"Ettevõtliku kooli" kodulehel www.evkool.ee ja teistes 
kommunikatsioonikanalites
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