
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO 

 

Keraamika 

 

I Üldosa 

Õppeaja kestvus: 1-3 õppeaastat, vastavalt õpilase soovile 

Maht tundides: kahel päeval kokku 6 tundi nädalas, 222 tundi õppeaastas 

Õppekeel: eesti keel, vene keel 

Õppevormid ja meetodid: õppetund, näitused, konkurss, suvelaager 

Vastuvõtutingimused:  Eelnevalt täidetud avaldus. 

III vanuserühm: 7-11 aastased 

I vanuserühm: 11-19 aastased 

II rühm: täiskasvanud 

Õppevaldkond: muusika ja kunst 

Lisaained: - 

Dokument lõpetamisel: õppeaasta lõpus väljastatakse tunnistus 

 

II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid 

Arendada heatahtlikult laste kasvatuses lüngad: kord, lugupidav suhtumine kaaslaste tööde 

suhtes ja  kaaslastesse. Humaanne omavaheline suhe õpilaste ja õpetaja vahel. Arendada 

kohusetunnet, otsustusvõimet, vaatlus- ja kujutlusvõimet. Vabastada õpilane koolistressist, et 

kaoks ebakindlus. Esteetilise maitse- ja kriitikameele saavutamine. Iseseisva otsustusvõime 

langetamise kindlustamine, olla julge. 

Õpiväljundina toimib tahe oma töid eksponeerida näitustel. 

 

III Õppetöö sisu 

 Nr  Töö sisu 
 7-10 

aastased 

11-19 

aastased  

 1 
Vabakujuliste õõnesvormide kujundamise esmane võte 

(pimetehnika) 
6 6 

 2 
Vabakujuliste õõnesvormide kujundamise teine võte 

(ussitehnika) 
12 12 

 3 
Vabakujuliste õõnesvormide kujundamise kolmas võte 

(kleepetehnika) 
12 12 

 4 Õpitud töövõtete kinnistamine 15 18 

 5 Õõnesvorm lisadetailidega ja faktuuriga 24 24 

 6 
Kompositsiooniline tasapinnaline ülesanne, fantaasia rakendus 

(seinaplaat, kuumaalus) 
24 24 

 7 
Ümarplastiliste figuuride voolimine peast, vaadeldud 

materjalide alusel, ulmelised tööd 
24 24 

 8 Dekoratiivsete vormide ja plastika lahendamine 18 18 

 9 Joonistamine natuurist (lill, leht, käsi jne.) 15 9 

 10 
Kompositsioon: segatehnikas kompositsioonid, glasuurialune 

maal 
24 24 

 11 Harjutustööd 21 30 

 12  Tehnoloogilised tööd ja glasuurimine 30 21 

 13  Keraamika ajalugu ja vestlused 6 6 
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 Nr Töö sisu  

 15-18 

aastased 

edasi-

jõudnud 

Töö sisu  
 Täis- 

kasvanud 

1 
Treimine, tsentreerimine, 

tööde viimistlus 
45 Algõpe, töö variatsioonidega 45 

2 
Faktuur, lisadetailid, 

tehnoloogilised lahendused 
48 

Tasapinnaline kompositsioon, 

erialane ülesanne  
24 

3 
Õõnesvormi plastika, 

eriteema käsitlus 
42 

Dekoratiivsed detailid 

õõnesvormil, valamine 
66 

4 
Kompositsioon (erialane 

dekoori käsitlus) 
63 

Kompsitsioon (glasuurialune 

maal, segatehnikad, 

angoobimaal, erialased 

lahendused) 

56 

5 
Tehnoloogia, glasuurimise 

erinevad võtted 
30 Tehnoloogia, glasuurimine 37 
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IV Oodatavad õpitulemused 

Noorema (7-11 a) astme läbinud õpilased saavad ettekujutuse, mis on keraamika ja kuidas 

sünnib keraamiline ese. Ta saab teadmised oma loomingu väärtusest ja ajast, mis selle 

teostamiseks võib minna. Keraamikaga tegelemisel saab selgeks, et keraamika ei hõlma ainult 

savist esemete valmistamist, vaid väga oluline osa õppetöös on joonistamisel, maalimisel ja 

kompositsioonilisel mõtlemisel ning paljude olemasolevate pildimaterjalide läbitöötamisel.  

11-19 a õpilased (oluline füüsiline areng) saavad alustada treimisoskuste omandamisega. 

Kompositsioonilised tööd muutuvad suuremaks. Lisanduvad erinevad töövõtted. 

Glasuurimisoskuste arendamine. Glasuurialuse maali rakendamine. Õpilased, kes jätkavad 

edasi, täiendavad treimisoskust, mudelite valmistamist ja vajadusel kipsvormi teostamist. 

Vanemate  õpilaste töö eeldab vastupidavust, kannatlikust, järjepidevust, kriitilise meele head 

taset kunstis. 

 

V Hindamine/tagasisidestamine 

Õppetöö käigus saavad selgeks paljud uued mõisted, mis on keraamikaalase tegevuse juures 

kasutusel. Selgeks saab aja loogiline kulgevus töö idee sünnist teostuse lõpuni ning näitustel 

eksponeeritavate tööde väärtuseni välja. Suurimaks positiivseks hinnanguks õpilasele on tema 

töö eksponeerimine näitusel. Kõige kõrgemaks hinnanguks töö kvaliteedile ja kunstilisele 

teostusele on õpilase teose eksponeerimine „Savisellide“ konkursil. 

 


