
TALLINNA HUVIKESKUS  KULLO 

 

Meisterdamine ja voolimine 

 

I Üldosa 

Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta 

Maht tundides: 2 akadeemilist tundi nädalas, 74 tundi õppeaastas 

Õppekeel: eesti keel, vene keel  

Õppevormid ja meetodid: õppetund, praktilised tööd 

Vastuvõtutingimused: õpilased vanuses 4.-8. eluaastat, huvi käeliste tegevuste vastu 

Õppevaldkond: muusika ja kunst 

Lisaained: -  

Dokument lõpetamisel: õppeaasta lõpus väljastatakse tunnistus 

 

II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid 

Üldeesmärgiks on lapse areng läbi käelise tegevuse ning ruumilise mõtlemise ja 

väljendusoskuse arendamine. Samuti on eesmärgiks tagada eelkooliealiste laste kunstialane 

kooliküpsus. 

Õppetundides võivad osaleda ka laste vanemad, seega toimub koostöölise suhte loomine 

õpilane-õpetaja-lapsevanem. Oluliseks peetakse seda, et töö käigus õpilane mõistaks ning 

austaks teiste töö ja loomingu väärtust.  

 

III Õppetöö sisu 

Laps tutvub plastiliste-, komponeeritavate- ja vormitavate materjalidega, mille käigus 

arenevad motoorsed oskused ning ruumiline mõtlemine, kompositsioonitaju. Omandatakse 

erinevaid töövõtteid, mida saab rakendada aladel, kus valmivad kolmemõõtmelised objektid 

(keraamika, skulptuur) ning ka teised loovad kunstid (maal, graafika). Erinevad tehnikad on 

omavahel põimunud ning uued ruumid võimaldavad rohket mängulisust ja fantaasia arengut. 

 

Nr Töö sisu Tundide arv 

1 Joonistamise lihtsamad vormid ja esmane tasapinnaline nägemine 8 

2 Erinevate looma osade lihtsustamine detailideks 6 

3 Vabakujuliste õõnesvormi loomine ussitehnika meetodil 1 

4 Esmased maalivõtted/värvide segamine ja puhtuse hoidmine 9 

5 Esmased kompositsiooniharjutused 3 

6 Sissejuhatus skulptuuri (nii paber, kui savi) 3 

7 Paberilõikamise erinevad tehnikad ja materjali tundmine. 7 

8 Mehaaniliste vormide loomine 4 

9 Joonistamine natuurist 1 

10 Paberi kui materjali erinevate kasutusvõimaluste omandamine 8 

11 Harjutustööd, lõikamine 10 

12 Sissejuhatus materjalide ajaloost 1 

13 Kuulamisoskus ja rütmika 13 

  74 
 

IV Oodatavad õpitulemused 

Õppekava läbinud õpilane: 

 Laps omandab eakohasel tasemel erinevate kunstitehnikate valdamise  

 Eelkooliealine laps saavutab kooliküpsuse kunstipädevuses  



 Lapsel on arenenud eneseväljendusoskus kunsti kaudu 

 Laps austab ning väärtustab oma eakaaslaste tööd ning kunsti  

 Lapsel on vähenenud või vabanenud eelarvamustest erinevate kaasõpilaste suhtes  

 

V Hindamine/tagasisidestamine 

Hindamine toimub igal õppekorral, saades tagasisidet nii õpetajalt kui ka tunni lõpus 

lapsevanemalt. Tunni lõpus eksponeeritakse tehtud töid.  

Oluliseks on õpilase enda arengu ning tulemuse hindamine - tihti on õppetöö tulemiks 

mehaaniline mänguasi, mis annab tagasisidet lapsele selle tööle hakkamine, mida 

korralikumalt mehhanism töötab, seda paremini on teos valmistatud. 

 

 

 


