
TALLINNA HUVIKESKUS  KULLO 

 

Meisterdamine ja disain 

 

I Üldosa 

Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta 

Maht tundides: 4 akadeemilist tundi nädalas, 148 tundi õppeaastas 

Õppekeel: eesti keel, vene keel 

Õppevormid ja meetodid: õppetund, näitused, praktilised tööd 

Vastuvõtutingimused: vanus alates 8. eluaastast; huvi kunsti, meisterdamise, disaini vastu 

Õppevaldkond: muusika ja kunst 

Lisaained: -  

Dokument lõpetamisel: õppeaasta lõpus väljastatakse tunnistus 

 

II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid 

Huviringi üldiseks eesmärgiks on arendada loovust ja fantaasiat, tutvuda erinevate tehnikate 

ja eneseväljenduse võimalustega kunsti kaudu. Õppekava sisaldab nii traditisoonilist 

lähenemist nõudvaid kui ka loomingulist vabadust pakkuvaid ülesandeid. 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärkideks on: 

 Tutvuda disaini stiilide ja suundadega 

 Katsetada erinevaid tehnikaid ja vahendeid värvide, paberite, kangaste jms 

 Osata loovalt teostada ideid läbi tehnikate ning orienteeruda disaini valdkonnas 

kasutatavates mõistetes 

 Osata enda tegevust jälgida, õppimist kavandada ja analüüsida ning kujundada 

isikupärast väljendusstiili 

 Selgitada välja toote- ja graafilise disaini, keskkonnakujunduse tähtsust meie 

igapäevaelus, arendada oskust seda lugeda, tõlgendada, hinnata  

 Pakkuda võimalust täiendada esemelist keskkonda oma nägemusest lähtuvalt 

 Õppida mõistma ja kasutama põhilisi tootedisaini, tarbekunsti ja graafilise disaini, 

arhitektuuri mõisteid 

 Arendada kriitilist suhtumist esemelisse keskkonda 

 Arendada ruumilist mõtlemist, ruumitunnetust 

 Edendada algatusvõimet ja katsetamisjulgust 

 Arendada analüüsivõimet, julgust oma seisukohti avaldada 

 Omandada tehnikaid esemelise keskkonna, graafilise disaini loomisel 

 Leida rakendust käepärastele, taaskasutatavatele materjalidele, jääkidele 

 Tutvuda sisearhitekti, arhitekti ja disaineri elukutsetega 

 Saada ülevaade nii Eesti kui ka teiste riikide disainerite loomingust muuseumite ja 

näituste külastamiste kaudu 

 Võtta osa erinevatest disaini, (sise)arhitektuuriga seotud üritustest 

 Osaleda näitustel ja konkurssidel 

 

III Õppetöö sisu 

Tundide ülesehitus: 

 Teemat või tehnikat tutvustav osa 

 Näitlikku materjali esitamine, näidetega tutvumine 

 Visandamine, kavandite tegemine 

 Lisamaterjalide vajalikkuse välja selgitamine 

 Teostus 



Nr Teema Tegevused Tundide arv 

1 Näituste külastused Põhiliselt Eesti Tarbekunsti ja Disaini 

muuseum aga ka teised temaatilised näitused  

15 

2 Reklaam  Konkreetsele üritusele või huviringile 

erinevates tehnikates reklaamplakatite ning 

flyerite kujundamine 

20 

3 Sisekujundus Sisekujunduse planeeringu koostamine nii 

jooniste kui ka maketi näol 

25 

4 Sisekujundus 

elemendid 

Sisekujunduses vajaminevate erinevate 

elementide disainimine ja valmis tegemine 

(lambikuplid, riidenagid, padjad jne) 

25 

5 Vaateaknad Vaateakna kujundamine kollaažina ning ka 

praktilise tööna. Võimalusel kujundatakse 

üks vaateaken Tallinna Vanalinnas 

15 

6 Tarbeesemete disain Igapäevaste tarbeesemete disainimine ja 

kujundamine. Tutvutakse teooriatega, 

kujundatakse ning valmistatakse ise üks 

tarbeese (pliiatsid, käekotid, märkmik jne) 

20 

7 Osavõtt näitustest ja 

konkurssidest 

Igal aastal võetakse osa erinevatest tunni 

teemadega seonduvatest näitustest ja 

konkurssidest 

10 

8 Õpilaste poolt pakutud 

teemad ja tegevused 

Õpilaste poolt pakutud mõnda teemasse 

süvenenult tekkinud ideede ellu viimine. 

18 

 

 

IV Oodatavad õpitulemused 

Õppekava läbinud õpilane: 

 On võimeline loovalt mõtlema 

 On tuttav disaini stiilide ja suundadega 

 Oskab enda tegevust eesmärgistada, kavandada, hinnata 

 Oskab teha tööd ja on valmis koostöö tegemiseks 

 Kujunenud on välja oma seisukoht esemelise keskkonna ja graafilise disaini vallas 

 Suudab kaasa rääkida kujundusprobleemide osas, oskab näha sobivaid muudatusi, välja 

pakkuda lahendusi 

 Aksepteerib kaasõpilaste arvamust, tööde eripära, võtab osa aruteludest 

 Õpilane oskab vormistada visandit ja kavandit esitlemiseks 

 Oskab valmistada maketti (sh tundma mõõtkava)  

 Oskama välja pakkuda variante erinevate jääkmaterjalide kasutamiseks, 

ümberdisainimiseks 

 Oskab mõelda konstruktiivselt (suudab planeerida lihtsamaid esemeid, objekte) 

 

V Hindamine/tagasisidestamine 

Õppeprotsessi hindamine toimub läbi erinevate valdkondade. 

 Vestlus õpilasega: õpilase areng tema enda arvates – tehniliste oskuste areng, loovuse 

suurenemine, kannatlikus töö viimistlemisel, loominguline lähenemine jne 

 Vestlus õpilasega: õpetaja hinnang õpilase arengu kohta - tehniliste oskuste areng, 

loovuse suurenemine, kannatlikus töö viimistlemisel, loominguline lähenemine jne 

 Edukus ja tulemused näitustel ja konkurssidest osa võtmisel 


