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Ruum 212
Õppekava nimetus (eesti k) Aiandus (2009)
Õppeaasta (semester) 2012/13
Mooduli nimetus Alternatiivtootmine -> Viinamarjakasvatus 
Nõuded mooduli alustamiseks Aianduse alused sooritatud
Kursus 2ak1, 2ak2
Mooduli maht (õn/t) Koolitunde 8 teor.
Seosed erialaainetega Bussiekskursioon koos Puuviljandusega
Mooduli eesmärgid Tutvumine soovitussortidega ja kasvatusvõtetega  jahedas kliimas: paljundamine, istutamine, lõikamine, talveks 

katmine.
Mooduli õpitulemused Osamooduli koondhinde kirjutan 6. sessioonil. Seda on vaja mooduli koondhinde saamiseks.
Hindamise põhimõtted ja 
kriteeriumid

Sooritada test  (lävend ehk hinne 3). Hinne 5 eeldab iseseisva töö esitamist.

Võlgnevuste likvideerimise 
võimalused

Sessioonilt puuduja saab testi sooritada arvuti abil samal ajal teistega. Testi sooritamiseks muul ajal leppida 
kokku õpetajaga. Iseseisva töö saab saata postiga. 

Õppematerjalid Veebilehed:
• Puuviljandus  http://ak.rapina.ee/jaan/puuv11/index.htm   (aineinfo, vaadata enne sessiooni ja tunni alguses)
• Marjakasvatus  http://ak.rapina.ee/jaan/e-ope/mar_kasv/index.htm  (Mk:teema 7) 
• Viinamarjad Eestis  http://ak.rapina.ee/jaan/viinamarjad/index.htm  (lisamaterjale viinamarjahuvilistele)

E-kursused
 Marjakasvatus - võtmesõna: marja https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=930  Teema 8 (vaja suhtlemiseks 

foorumis ja testi harjutamiseks ning sooritamiseks)
Õpperaamatud:

• Maalehe viinamarjaraamat. 2012. 
• Viinamarjad koduaiast. 1996. Valgus (VK:)
• Viinamari aias ja köögis. 2002 . Maalehe Raamat (VAK:)
• Viinamarjad Eestis. Grapes in Estonia. 2006. Ilo (VE:) 

https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=930
http://ak.rapina.ee/jaan/viinamarjad/index.htm
http://ak.rapina.ee/jaan/e-ope/mar_kasv/index.htm
http://ak.rapina.ee/jaan/puuv11/index.htm


Õppeaine sisu ja ajakava
Kodus koostatud iseseisvad tööd esitada esmaspäeval õppesessioonile saabudes sessioonõppe osakonda.
Kuu/ 
nädal

Teema, sisu lühikirjeldus
Kodus iseseisvalt õpitav 

Tunde
kokku

Teooria
tunde

Praktilisi
tunde

Iseseisva
töö
tunde

Iseseisvad hinnatavad tööd
Õppematerjale

1.sess.
09/36

 

Liigid, soovitussordid
Istikute valik ning säilitamine

1
1

Kodus Konspekt (Mk:teema 7) 1. Viinapuud koduaias (Mk:7 – iseseisev 
töö)

2.sess.
11/44

Küsimusi konspekti kohta
Kaasa võtta aiakäärid ja kilekott pistokste 
jaoks

Esitada Viinapuud koduaias
http://ak.rapina.ee/jaan/e-
ope/mar_kasv/fail/7viinam/iseseis12.pdf 

Sügislõikus ja talveks katmine
Paljundamine pistokstega

2

Kodus Testi harjutamine 2. Paljundamine pistokstega
Iseseisva töö vormistamine 

6.sess. 
05/22

Küsimusi testi kohta 5 Esitada iseseisev töö
http://ak.rapina.ee/jaan/e-
ope/mar_kasv/fail/7viinam/iseseis12.pdf 

Bussiekskursioon (koos puuviljandusega): 
• Pruuli-Kaska viinamarjatalu 2

Viinapuude istutamine ja suvine lõikus
Test

2

KOKKU: 8 5

http://ak.rapina.ee/jaan/e-ope/mar_kasv/fail/7viinam/iseseis12.pdf
http://ak.rapina.ee/jaan/e-ope/mar_kasv/fail/7viinam/iseseis12.pdf
http://ak.rapina.ee/jaan/e-ope/mar_kasv/fail/7viinam/iseseis12.pdf
http://ak.rapina.ee/jaan/e-ope/mar_kasv/fail/7viinam/iseseis12.pdf
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