
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA     

KERAAMIKARING 
          
Sihtgrupp:  6a-19a lapsed ja vanemad 
Õppetöö maht: 6  õppetundi nädalas  2 korda , 3 järjestikust õppetundi nädalas 
                   või 1 kord 6 järjestikust õppetundi  
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   210 õppetundi aastas, sellest 42 õppetundi teoreetilist osa 
           168 õppetundi praktilist osa   
         
I ÜLDOSA 

• 4/5 ringi tööst on käeline tegevus. 
            Töövõtete omandamine 
             Iseseisev voolimine 
• 1/5 ringi tööst on vestlused, arutelu 
Ringis toimub individualiseeritud töö. Töö tehnilisi võtteid selgitab ja näitab ette õpetaja. 
See ei ole vastuolus loovuse arendamisega. Ilma vastavate käeliste oskusteta ei ole 
mõeldav  ühelgi alal saavutada rahuldavaid töötulemusi. Ei ole õige lasta lapsel uuesti 
leiutada mitmesuguseid tehnilisi töövõtteid. Areng toimub kui lapsele tehakse 
kättesaadavaks töövõtted võimalikult väikese jõu- ja ajakuluga. Õpilase loovust ei piirata, 
kui näidatakse töövõtteid puhtkäelise tegevuse alal. Töö tehnilised raskused takistavad 
loovust ja mõjuvad rusuvalt õpilasele. Lapsel kaob töörõõm, kui tema töö tehnilise 
küündimatuse pärast ebaõnnestub.  

   
II  ÕPPE-EESMÄRGID 
    Huvikooli eesmärgiks on laste  loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine.  
 
1.    ERIALASED SIHID 

• Õppida tundma savi kui voolimismaterjali, selle omadusi, kasutamist ja säilitamist. 
• Saavutada käeline osavus, mis võimaldab omandada erinevaid savitöö tehnikaid. 
• Arendada kompositsiooni ja proportsiooni tunnetust kolmemõõtmelise mõtlemisega. 
• Rakendada ja siduda oma teadmisi erinevatest eluvaldkondadest huviala kasutusse 
• Tekitada huvi kunsti vastu. 

 
2.     KASVATUSLIKUD SIHID 

• Oskab teha tööd 
• Mõtleb loovalt 
• Suudab oma tegevust kavandada ja hinnata 
• Oskab suhelda teiste õpilastega 
• Väärtustab oma ja teiste tööd 

 
 
III ÕPPETEGEVUS 

• Õppetöö huviringis algab septembris ja kestab mai lõpuni.  
• Töövahendid ja materjalid muretseb ringi juhendaja- õpetaja. 
• Keraamika põletustöödega tegeleb õpetaja.     
• Õpetajal on õigus jätta iga õpilase kolm kuni viis tööd metoodilisse fondi. Kõik 

ülejäänud tööd saavad õpilased peale kevadnäitust endale. 
 
 
 
 



IV ÕPPESISU 
1.   MATERJALID JA TEHNIKAD 
Ringis tegeleme keraamiliste esemete valmistamise ja dekoreerimisega. Keraamikaks 
muudab savi kõrgel temperatuuril põletamine, mille tagajärjel muutuvad esemed kivisarnaselt 
kõvaks ja veekindlaks. 
Materjaliõpetuses õpitakse tundma kõiki voolimisele omaseid materjale, nende omadusi ja 
kasutamist ning säilitamist. Traditsioonilise savi kõrval tutvume ka kaasaegsete 
voolimismassidega.  
Esemete dekoreerimisel kasutame angoobe ja keraamilisi värve. 
Tööd alustame erinevate tehnikate proovimisega, et tutvuda materjali omaduste ja 
iseloomuga. 
 SAVI 
Savi on keraamika valmistamisel esmavajalik tooraine.Savi plastilisus on tema võime  koos 
veega moodustada taignataolist massi,  mis säilitab peale kuivamist talle antud kuju.               
Algajad: 

1. Plastiline vormimine 
Vaba modelleerimine  -eseme väljasõrmitsemine, -pigistamine savitükist 

                         -eseme valmistamine saviribade kokkukleepimise  teel 
                         -eseme valmistamine saviplaatide kokkukleepimise  meetodil  

       2.Saviemete pinna dekoreerimine templitega, pealevoolitud ornamendiga, muude 
materjalidega (taimed, tekstiil jms.) 
Edasijõudnud: 

1. Plastiline vormimine 
2. Vormimine kipsvormide abil 

        3. Keraamikaesemete dekoreerimine ( nerikomtehnika, fototrükk jne) 
GLASUUR 
Glasuur on savist esemel olev õhuke klaasjas kiht, mis kinnitub kõrgel temperatuuril 
põletades. 

 1. Glasuuri pealekandmine pintsliga 
 2. Pritsimine pihusti abil 
 3. Glasuurimine kummiballooni abil 
 4. Sissekastmine ja ülevalamine 

 
 ANGOOB 
Värviline vedel keraamiline mass mida kantakse niiskele, erandkorras ka ettepõletatud 
keraamilisele esemele. 
Algajatele: 
       1. Angoobimaal –glasuurialune maal 
Edasijõudnud: 
       1. Sgrafiito –põhineb heleda-tumeda kontrastil. Tumedale aluspinnale kantud heledast 
angoobist graveeritakse välja joonis. 
       2. Marmoreerimine –töövõte, mille abil kujundatakse dekoori kahe erineva värviga neid 
omavahel segades otse eseme pinnal. 
 
KERAAMILISED VÄRVID 
Algajatele: 

1. Glasuurialused värvid –sarnaneb teostuselt angoobmaaliga, mõjub aga õrnemalt ja 
pehmekontuurilisemalt. 

Edasijõudnud: 
1. Glasuuripealsed värvid –maalimise lihtsustamiseks segatakse värv õliga ja kantakse 

eelnevalt glasuuritud esemele. Glasuuripealne värv sulab reeglina madalamal 
temperatuuril kui tema all olev glasuur. 

 
 KIPS 
Keraamikas kasutatakse kipsi abimaterjalina ja vormide valmistamiseks. 



1. Kipsisegu valmistamine 
2. Kipsplaadi valamine 
3. Kipsi töötlemine 

 
 
2.  TEOREETILINE OSA 
 
KERAAMIKA AJALUGU 
KERAAMIKA LIIGITUS 

• MADALKUUMUSKERAAMIKA 
• KÕRGKUUMUSKERAAMIKA 

 
V  ÕPITULEMUSED 
  Tähtis on valmistööde ühine vaatlus ja arutelu.  

• Aitab õpilasel tajuda oma tugevaid ja nõrku külgi 
• Võimaldab õpetajal oma töö tulemuslikkuse üle otsustada          
• Näitab kätte valdkondi, kus tuleb õpilastele  lisaseletusi anda 
• Tõestab teatud oskuste omandamist. 

Kitsamas mõttes näitab hinnang õpilasele kuidas ta ülesandega toime tuli, laiemas plaanis 
kujundab aga õpilase enesehinnangut. Positiivse minapildiga isik on edukas nii koolis kui 
inimsuhetes. Positiivne hinnang   suurendab eneseusku. Hindamisel tuleb arvestada õpilase 
individuaalset arengut, jõupingutusi ja püüdlikust. Tähtis on taotleda, et õppijad ise tehtut 
objektiivselt hindaksid. 
Parimad tööd eksponeeritakse Nõmme Noortemaja kevadnäitusel. 
 
 VI  KASUTATUD KIRJANDUS 
 Rohlin, L   Keraamika käsiraamat  2003 
 Viirand, T  Kunstiraamat noortele  1982 
 Mattison, S  Keramiikka               2003  
 Navarro, M. P.  Decorating ceramics 2005 
 Uvarova, I.  Sündinud savist ja tulest  1976 
 Käis, J  Isetegevus ja individuaalne tööviis  1992 
 Türnpuu, L  Õppemeetodid ja õpetaja pedagoogiline meisterlikkus    2002  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 

KERAAMIKARING 
          
Sihtgrupp:  6a-19a lapsed ja vanemad 
Õppetöö maht: 4  õppetundi nädalas  1 kord , 4 järjestikust õppetundi nädalas 
          või  2 korda, 2 järjestikust õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   140 õppetundi aastas, sellest 28 õppetundi teoreetilist osa 
           112 õppetundi praktilist osa   
 

I ÜLDOSA 

• 4/5 ringi tööst on käeline tegevus. 
            Töövõtete omandamine 
             Iseseisev voolimine 
• 1/5 ringi tööst on vestlused, arutelu 
Ringis toimub individualiseeritud töö. Töö tehnilisi võtteid selgitab ja näitab ette õpetaja. 
See ei ole vastuolus loovuse arendamisega. Ilma vastavate käeliste oskusteta ei ole 
mõeldav  ühelgi alal saavutada rahuldavaid töötulemusi. Ei ole õige lasta lapsel uuesti 
leiutada mitmesuguseid tehnilisi töövõtteid. Areng toimub kui lapsele tehakse 
kättesaadavaks töövõtted võimalikult väikese jõu- ja ajakuluga. Õpilase loovust ei piirata, 
kui näidatakse töövõtteid puhtkäelise tegevuse alal. Töö tehnilised raskused takistavad 
loovust ja mõjuvad rusuvalt õpilasele. Lapsel kaob töörõõm, kui tema töö tehnilise 
küündimatuse pärast ebaõnnestub.  

   
II  ÕPPE-EESMÄRGID 
    Huvikooli eesmärgiks on laste  loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine.  
 
1.    ERIALASED SIHID 

• Õppida tundma savi kui voolimismaterjali, selle omadusi, kasutamist ja säilitamist. 
• Saavutada käeline osavus, mis võimaldab omandada erinevaid savitöö tehnikaid. 
• Arendada kompositsiooni ja proportsiooni tunnetust kolmemõõtmelise mõtlemisega. 
• Rakendada ja siduda oma teadmisi erinevatest eluvaldkondadest huviala kasutusse 
• Tekitada huvi kunsti vastu. 

 
2.     KASVATUSLIKUD SIHID 

• Oskab teha tööd 
• Mõtleb loovalt 
• Suudab oma tegevust kavandada ja hinnata 
• Oskab suhelda teiste õpilastega 
• Väärtustab oma ja teiste tööd 

 
 
III ÕPPETEGEVUS 

• Õppetöö huviringis algab septembris ja kestab mai lõpuni.  
• Töövahendid ja materjalid muretseb ringi juhendaja- õpetaja. 
• Keraamika põletustöödega tegeleb õpetaja.     
• Õpetajal on õigus jätta iga õpilase kolm kuni viis tööd metoodilisse fondi. Kõik 

ülejäänud tööd saavad õpilased peale kevadnäitust endale. 
 
 
 
 



 
IV ÕPPESISU 
1.   MATERJALID JA TEHNIKAD 
Ringis tegeleme keraamiliste esemete valmistamise ja dekoreerimisega. Keraamikaks 
muudab savi kõrgel temperatuuril põletamine, mille tagajärjel muutuvad esemed kivisarnaselt 
kõvaks ja veekindlaks. 
Materjaliõpetuses õpitakse tundma kõiki voolimisele omaseid materjale, nende omadusi ja 
kasutamist ning säilitamist. Traditsioonilise savi kõrval tutvume ka kaasaegsete 
voolimismassidega.  
Esemete dekoreerimisel kasutame angoobe ja keraamilisi värve. 
Tööd alustame erinevate tehnikate proovimisega, et tutvuda materjali omaduste ja 
iseloomuga. 
 SAVI 
Savi on keraamika valmistamisel esmavajalik tooraine.Savi plastilisus on tema võime  koos 
veega moodustada taignataolist massi,  mis säilitab peale kuivamist talle antud kuju.               
Algajad: 

2. Plastiline vormimine 
Vaba modelleerimine  -eseme väljasõrmitsemine, -pigistamine savitükist 

                         -eseme valmistamine saviribade kokkukleepimise  teel 
                         -eseme valmistamine saviplaatide kokkukleepimise  meetodil  

       2.Saviemete pinna dekoreerimine templitega, pealevoolitud ornamendiga, muude 
materjalidega (taimed, tekstiil jms.) 
Edasijõudnud: 

3. Plastiline vormimine 
4. Vormimine kipsvormide abil 

        3. Keraamikaesemete dekoreerimine ( nerikomtehnika, fototrükk jne) 
GLASUUR 
Glasuur on savist esemel olev õhuke klaasjas kiht, mis kinnitub kõrgel temperatuuril 
põletades. 

 1. Glasuuri pealekandmine pintsliga 
 2. Pritsimine pihusti abil 
 3. Glasuurimine kummiballooni abil 
 4. Sissekastmine ja ülevalamine 

 
 ANGOOB 
Värviline vedel keraamiline mass mida kantakse niiskele, erandkorras ka ettepõletatud 
keraamilisele esemele. 
Algajatele: 
       1. Angoobimaal –glasuurialune maal 
Edasijõudnud: 
       1. Sgrafiito –põhineb heleda-tumeda kontrastil. Tumedale aluspinnale kantud heledast 
angoobist graveeritakse välja joonis. 
       2. Marmoreerimine –töövõte, mille abil kujundatakse dekoori kahe erineva värviga neid 
omavahel segades otse eseme pinnal. 
 
KERAAMILISED VÄRVID 
Algajatele: 

2. Glasuurialused värvid –sarnaneb teostuselt angoobmaaliga, mõjub aga õrnemalt ja 
pehmekontuurilisemalt. 

Edasijõudnud: 
2. Glasuuripealsed värvid –maalimise lihtsustamiseks segatakse värv õliga ja kantakse 

eelnevalt glasuuritud esemele. Glasuuripealne värv sulab reeglina madalamal 
temperatuuril kui tema all olev glasuur. 

 
 KIPS 



Keraamikas kasutatakse kipsi abimaterjalina ja vormide valmistamiseks. 
4. Kipsisegu valmistamine 
5. Kipsplaadi valamine 
6. Kipsi töötlemine 

 
 
2.  TEOREETILINE OSA 
 
KERAAMIKA AJALUGU 
KERAAMIKA LIIGITUS 

• MADALKUUMUSKERAAMIKA 
• KÕRGKUUMUSKERAAMIKA 

 
V  ÕPITULEMUSED 
  Tähtis on valmistööde ühine vaatlus ja arutelu.  

• Aitab õpilasel tajuda oma tugevaid ja nõrku külgi 
• Võimaldab õpetajal oma töö tulemuslikkuse üle otsustada          
• Näitab kätte valdkondi, kus tuleb õpilastele  lisaseletusi anda 
• Tõestab teatud oskuste omandamist. 

Kitsamas mõttes näitab hinnang õpilasele kuidas ta ülesandega toime tuli, laiemas plaanis 
kujundab aga õpilase enesehinnangut. Positiivse minapildiga isik on edukas nii koolis kui 
inimsuhetes. Positiivne hinnang   suurendab eneseusku. Hindamisel tuleb arvestada õpilase 
individuaalset arengut, jõupingutusi ja püüdlikust. Tähtis on taotleda, et õppijad ise tehtut 
objektiivselt hindaksid. 
Parimad tööd eksponeeritakse Nõmme Noortemaja kevadnäitusel. 
 
 VI  KASUTATUD KIRJANDUS 
 Rohlin, L   Keraamika käsiraamat  2003 
 Viirand, T  Kunstiraamat noortele  1982 
 Mattison, S  Keramiikka               2003  
 Navarro, M. P.  Decorating ceramics 2005 
 Uvarova, I.  Sündinud savist ja tulest  1976 
 Käis, J  Isetegevus ja individuaalne tööviis  1992 
 Türnpuu, L  Õppemeetodid ja õpetaja pedagoogiline meisterlikkus    2002  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


