
TALLINNA HUVIKESKUS  KULLO 

 

Väikelaste loovusring 

 

I Üldosa 

Õppeaja kestvus: 1-2 õppeaastat 

Maht tundides: 2 korda nädalas 2 õppetundi korraga, 148 tundi õppeaastas.  

Õppekeel: eesti keel 

Õppevormid ja meetodid: õppetunnid 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtuavaldus, lapse ja vanema õpimotivatsiooni olemasolu 

Õppevaldkond: üldkultuur 

Lisaained:  - 

Dokument lõpetamisel: õppeaasta lõpus väljastatakse tunnistus 

 

II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid 

Ringitegevuse põhieesmärk on tekitada lapses huvi kaunite kunstide vastu. 

Muusikategevused panevad aluse lapse üldisele loomingulisele aktiivsusele. Eakohased 

laulud ja pillimängud annavad võimaluse muusikaliste võimete kujunemiseks. 

Käeliste tegevuste kaudu areneb peenmotoorika, mis omakorda on jällegi seotud lapse kõne 

ja üldise arenguga. Laps saab katsetada erinevate materjalidega ning õppida erinevaid 

võimalusi nende kasutamiseks. 

Lisaks on ringitund võimalus lapsel ja lapsevanemal koos arendavalt aega veeta ning 

ringikaaslastega sõbruneda. Teiste lastega sotsialiseerumine annab muuhulgas hea 

ettevalmistuse lasteaeda minekuks. 

 

III Õppetöö sisu 

Tundi alustatakse umbes 30 minutilise muusikategevustega, seejärel jätkatakse käelise 

tegevusega, milleks on samuti planeeritud umbes 30 minutit, pärast muusikalisi ja käelisi 

tegevusi on võimalus suhelda ja mängida.  

Õppeaasta jooksul toimuvad õppetöö rikastamiseks mõned üritused: isadepäeva tund, 

jõulupidu, emadepäeva tund ja lõpupidu. 

  

1-2 aastaste tund toimub koos lapsevanemaga, et toetada last ning tagada kindlustunne. 

Samas saab lapsevanem uute oskuste arendamisel kaasa aidata ja hoolitseda selle eest, et laps 

kiiremini uues keskkonnas kohaneks. Tähtis on õppetegevusi kaasa teha ka lapsevanemal – 

ema-isa on lapsele kõige suurem eeskuju. Hoiaku, mis lapsevanem tunnitegevuste suhtes 

võtab, kandub üle ka lapsele. Last tegevustesse ei sunnita, et ei tekiks ebameeldivust, vaid 

last püütakse tegevustesse osavalt suunata ja meelitada.  

 

3-4 aastaste tunnis saab laps osaleda iseseisvalt. Kui lapsevanem soovib tundi kaasa tulla, ei 

ole seda keelatud, aga mõnikord on lapsel lihtsam keskenduda ja kuuletuda tunnis üksinda 

olles. Tegevused osaliselt kattuvad 1-2 aastaste tunni tegevustega, kui nooremana oskas laps 

põhiliselt lauludele ja mängudele kaasa elada ja liikuda, siis 3-4 aastasena õpib tasapisi ka 

tegevustele kaasa laulma ning rütmipille täpsemalt kaasa mängima. Lisaks tehakse 

kajamänge, mis õpetab lapsi kuulama ning oma häält avastama, samuti õpitakse lihtsamaid 

ringmänge ja laulumänge.  

Käeliste tegevuste osas püüab laps ise meisterdada, vajadusel õpetaja abistab. Õpitakse ka 

õiget pliiatsi hoidu ja kääridega lõikamist. 

3-4 aastaste tunnis oodatakse lapselt eakohast keskendumist, kuuletumist ning kaasategemist.  

 



IV Oodatavad õpitulemused 

1-2 aastasel lapsel on tekkinud kunstihuvi. Laps tunneb rõõmu muusikast, pillimängust ja 

käelistest tegevustest. Meisterdades naudib oma tegevust, tulemus ei ole veel oluline. 

Laps tunneb end suuremas seltskonnas hästi ja seostab huviringi tunde millegi positiivsega.  

Eeldatavalt hakkab laps nautima loovtegevusi ka edaspidi lasteaias või järgnevates 

huviringides ning oskab seal käituda ja kaasa teha. 

 

3-4 aastane laps oskab kuulata, tähele panna ning tunnitegevusi kaasa teha. Laps oskab 

mängida lihtsamaid rütmipille, laulda ja liikuda kaasa eakohastele lastelauludele ja -

tantsudele. Teab, kuidas kasutada erinevaid meisterdamisvahendeid ning huvitub 

meisterdamise tulemusest. Kasutab vähesel määral ka oma fantaasiat. Oskab suhelda ning 

sõpradega koos mängida. 

 

V Hindamine/tagasisidestamine 

1-2 aastaste laste tunnis, kus lapsevanemad tegevustes osalevad, on igal vanemal võimalus 

kõrvalt näha, kuidas lapsel tunnis läheb. Õpetaja jagab oma tähelepanekuid ning on alati 

valmis arutama erinevaid rõõme ja muresid. Õppeaasta lõpus saab eKooli kaudu lapse kohta 

lühikese kirjaliku tagasiside. 

 

3-4 aastaste laste vanematega on õpetaja alati valmis suhtlema, kui tekib küsimusi. Õppeaasta 

lõpus saab eKooli kaudu lapse kohta lühikese kirjaliku tagasiside. 

 

 

 

 

 


