
TALLINNA HUVIKESKUS  KULLO 

 

Kunstistuudio Lastegaleriis 

 

I Üldosa 

Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta, õpilase soovi korral kauem 

Maht tundides:  4 tundi nädalas, 148 tundi õppeaastas 

Õppekeel:  eesti keel 

Õppevormid ja meetodid: õppetund, käeline tegevus, näituste külastamine ja osalemine 

enda töödega 

Vastuvõtutingimused: 6-12 aastased õpilased; vajalik eelnevalt täidetud avaldus 

Õppevaldkond: muusika ja kunst 

Lisaained:  - 

Dokument lõpetamisel: õppeaasta lõpus väljastatakse tunnistus 

 

II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid 

 Erinevate kunstitarvete ja materjalide tundma õppimine. 

 Loovuse ja käeliste oskuste arenemine (läbi erinevate kunstitehnikate kasutamise). 

 Võimalus läbi loova ja huvitava lähenemise tutvuda kunstistiilide, kunstnike ja eri 

maade  rahvuskunstiga (näitused, kunstiraamatud). 

 

III Õppetöö sisu 

Õppetunnid koosnevad kunstistiili, kunstniku või teemat tutvustavast osasast ning käeliste 

tegevuste juhiste andmisest ja käelisest tegevusest. Tunnis saadakse inspiratsiooni erinevatest 

ainevaldkondadest - loodusest, muusikast jne.  

Kuna tunnid toimuvad Kullo Lastegalerii töötoas siis tutvutakse ka kõigi galeriis toimuvate 

kunstinäitustega. Osaletakse Kullo kunstiringide Aastanäitusel. Huvitava näituse korral 

käiakse ka teistes vanalinna muuseumides või galeriides. 

 

Teema Tegevused Tundide arv 

Kunstiajaloo 

tutvustamine 

Teemad läbi erinevate kunstistiilide, - perioodide või 

kunstike elulugude. Tegevused hõlmavad nii 

joonistamist-maalimist kui ka erinevatest 

materjalidest meisterdamist 

18 

Maalitehnikad Guaššmaal, akrüülmaal, reljeefmaal, akvarell, hiina 

ja jaapani tušimaal, pastellmaal, kollaaž. 

26 

Joonistamine Joonistamine grafiit pliiatsiga, söega, värviliste- ja 

vilt pliiatsitega. Figuuri kujutamine. Töö 

kavandamine (visand). 

18 

Graafika Papitrükk, taimetrükk, linoollõige 18 

Voolimine Voolimine isekõvastuvatest materjalidest (cernit 

jne.) 

4 

Fotograafia Fotode lavastamine ning huvitavate detailide 

leidmine loodusest ning linnapildist. 

8 

Fantaasia 

arendamine 

muinasjuttude läbi 

Muinasjuttude illustreerimine. Ise fantaasiategelaste 

ning sündmuste väljamõtlemine ning idee 

vormistamine. Joonistamine, maalimine, 

meisterdamine. 

16 

Taaskasutus ning Taaskasutus ja keskkonnasõbralike materjalide 12 



keskkonna teema (kohupiimavärvid, vill jne.) kasutamine maalimisel 

ja meisterdamisel. 

Näituste 

külastused 

Kullo Lastegalerii näituste ja erinevate Tallinna 

kunstigaleriide külastamine. Võimalusel ka vastava 

teemaga seonduv praktiline töö . 

16 

Osavõtt 

konkurssidest 

Osavõtt mõnest tunni teemaga seonduvast 

konkursist. 

6 

Õpilaste poolt 

pakutud teemad  

Õpilaste poolt pakutud ideede ellu viimine. 6 

 

IV Oodatavad õpitulemused 

 Õpilaste maksimaalne osavõtt tundidest  

 Õpilane tunneb ära erinevad kunstivahendid ja materjalid  

 Õpilane oskab kavandada oma tööd, oskab valida vajalikud vahendid oma loomingulise 

idee teostamiseks. 

 Õpilame oskab läbivõetud kunstitehnikaid (vastavalt eale) 

 Õpilane oskab aktsepteerida kunstitööde eripära, kaasõpilaste arvamust, võtab osa 

aruteludest (kuna tal on näituste külastamise ja erinevate kunstitööde vaatlemise 

kogemus). 

 

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 vanemaga - õpetaja hinnang õpilase arengu kohta - tehniliste oskuste areng, 

loovuse suurenemine, kannatlikus töö viimistlemisel, loominguline lähenemine jne. 

 Kunstitööde eksponeerimine kevadnäitusel. 

 

 

 


