
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA      
         
KLAASIKUNST 

 
Sihtgrupp:  7.-19.aastased ja vanemad 
Õppetöö maht : 6 õppetundi nädalas  2 korda 3 järjestikust õppetundi  

või 1 kord 6 järjestikust õppetundi (vanemale kooliastmele või täiskasvanutele) 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat   
   210 õppetundi aastas, sellest 105 õppetundi teoreetilist osa 
            105 õppetundi praktilist osa  
I ÜLDOSA 
 

Klaasiringi töö eesmärgiks on õpilaste käelise ja kunstilise eneseväljenduse  arendamine. 
Ringi tegevuse üldeesmärk on õpetada lastele klaasimaali, vitraaži ja muid tehniliselt 
võimalikke töid klaasiga. See on üks võimalus laste vaba aja sisustamiseks neid huvitava 
tegevusega. Ringis on erineva vanusega peamiselt põhikooli õpilased. Oluline osa on 
õpilaste isikupärase kujundamise ja fantaasia; kohusetunde ja töö korrektsuse teostamise 
arendamisel. Õpetatakse algteadmisi värvusõpetusest ja kompositsioonist.  
Õpilastel on võimalus süvendatult tegeleda kunstialaga, mida põhikoolis ei õpetata või 
puudub see programmis hoopis. 
Õpetamine toimub põhimõttel lihtsamalt keerulisemale terve õppeaasta jooksul. 
 
II ÕPPE EESMÄRGID 
 
Klaasiringis õpetatakse lastele mitmesuguste klaasist esemete (vitraažid, ehted jm) 
valmistamist ja valmis klaasesemete (purgid, pudelid, vaasid jm) kunstilist kujundamist 
maalimisega. Õpetamisele tuleb erinevate klaasivärvide kasutamine. Oluline on iga õpilase 
isikupära arendamine esemete kunstilisel teostamisel, fantaasia ja eneseväljendusjulguse 
arendamine. 
 
III ÕPPETEGEVUS 
 

Klaasiring toimub kaks korda nädalas ja kestab  6 akadeemilist tundi. Õppeaasta algab 
septembris ja lõpeb mais. Peamiselt on ringis koos üheealised õpilased või siis edasijõudnud 
ja algajad eraldi. See arendab õpilastevahelist loomingulist suhtlemist ning on inspireeriv 
noorematele. Lastel on võimalik võrrelda ja analüüsida oma töid vastavalt erinevatele 
vanuseastmetele. 
Konkreetseid astmelt-astmele ülemineku tingimusi ei ole kehtestatud – iga õpilase loomulik 
sisemine soov on püüe paremuse poole. Mida kiiremini õpilane omandab teadmisi ja 
vilumust, seda rutem saab ta asuda keerulisemate ülesannete juurde ja vastavalt sellele 
kasutada ka profi töövahendeid.  
 
IV ÕPPESISU 
 
Õpilased saavad klaasiringis teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Teoreetiline osa (värvuse- ja 
kompositsiooniõpetus, värvide ja teipide kasutamine, kontuurvärvide omadused) vaheldub 
praktilise tööga (värvide helestamine-tumestamine, mono- ja polükroomsed tööd, klaasile 
maalimine). 
Klaasiringis on õpilastel võimalus end kunstiliselt väljendada maalides klaasile. Sellele 
eelnevalt tehakse värvilised kavandid. 
Õppeülesanded: 

1. Värviõpetuse tööd 
- helestamine-tumestamine 
- monokroomsed tööd 



- polükroomsed tööd 
2. Kompositsiooniülesanded 

- värvusõpetuse tööde lõplik teostus kompositsioonilise lahenduse leidmisel ja 
teostamisel. 

3. Klaasi maalimine  
- kavandi järgi pildi maalimine klaasile 

a) geomeetriliste kujundite kasutamine 
b) looduse kujutamine 
c) linnud, loomad, inimesed 
d) fantaasiapildid 

4. Klaaspudeli, -purgi, -kausi jne värvimine ja kujundus 
a) puuviljad 
b) lilled 
c) jõuluteema 
d) fantaasiamaal 

5. Vitraaži valmistamine erinevat värvi klaasitükkidest 
- klaasitükkide kokkusobitamine (geomeetrilised kujundid) 
- klaasitükkide kokkuliimimine spetsiaalse seguga 

6. Klaasist ehete valmistamine 
- kõrgkuumusahjus erinevat värvi klaasitükkide kokkusulatamine 
- ehete viimistlus ja kinnituste panemine 

7. Kahe klaasiga vitraažide valmistamine 
- kõrgkuumusahjus sulatatud kujundi liimimine siledale klaasile (silikoonliim) 
- pildi värvimine (vajadusel) 
- pildi viimistlus tinateibi või spetsiaalse seguga 
- riputuskonksude kinnitamine 

8. Klaasist skulptuuride valmistamine 
- kõrgkuumusahjus sulatatud kuju (puu, portree jm) värvimine ja paigaldamine 

alusele (savi vm). 
 
V ÕPITULEMUSED 
Õpilane saab hinnangu oma tööle iga eseme valmimise järgselt. Samuti annavad hinnangu 
näitustel ja konkurssidel osalemised aastaringselt. 
Õpilaste tööd pannakse välja igaaastasel TNNM kevadnäitusel, vabariiklikel näitustel ja 
mitmetel muudel võimalustel ning vajadustel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA      
         
KLAASIKUNST 

 
Sihtgrupp:  7.-19.aastased 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 70 õppetundi teoreetilist osa 
            70 õppetundi praktilist osa  
 

 

I ÜLDOSA 
 

Klaasiringi töö eesmärgiks on õpilaste käelise ja kunstilise eneseväljenduse  arendamine. 
Ringi tegevuse üldeesmärk on õpetada lastele klaasimaali, vitraaži ja muid tehniliselt 
võimalikke töid klaasiga. See on üks võimalus laste vaba aja sisustamiseks neid huvitava 
tegevusega. Ringis on erineva vanusega peamiselt põhikooli õpilased. Oluline osa on 
õpilaste isikupärase kujundamise ja fantaasia; kohusetunde ja töö korrektsuse teostamise 
arendamisel. Õpetatakse algteadmisi värvusõpetusest ja kompositsioonist.  
Õpilastel on võimalus süvendatult tegeleda kunstialaga, mida põhikoolis ei õpetata või 
puudub see programmis hoopis. 
Õpetamine toimub põhimõttel lihtsamalt keerulisemale terve õppeaasta jooksul. 
 
II ÕPPE EESMÄRGID 
 
Klaasiringis õpetatakse lastele mitmesuguste klaasist esemete (vitraažid, ehted jm) 
valmistamist ja valmis klaasesemete (purgid, pudelid, vaasid jm) kunstilist kujundamist 
maalimisega. Õpetamisele tuleb erinevate klaasivärvide kasutamine. Oluline on iga õpilase 
isikupära arendamine esemete kunstilisel teostamisel, fantaasia ja eneseväljendusjulguse 
arendamine. 
 
III ÕPPETEGEVUS 
 

Klaasiring toimub kaks korda nädalas ja kestab  6 akadeemilist tundi. Õppeaasta algab 
septembris ja lõpeb mais. Peamiselt on ringis koos üheealised õpilased või siis edasijõudnud 
ja algajad eraldi. See arendab õpilastevahelist loomingulist suhtlemist ning on inspireeriv 
noorematele. Lastel on võimalik võrrelda ja analüüsida oma töid vastavalt erinevatele 
vanuseastmetele. 
Konkreetseid astmelt-astmele ülemineku tingimusi ei ole kehtestatud – iga õpilase loomulik 
sisemine soov on püüe paremuse poole. Mida kiiremini õpilane omandab teadmisi ja 
vilumust, seda rutem saab ta asuda keerulisemate ülesannete juurde ja vastavalt sellele 
kasutada ka profi töövahendeid.  
 
IV ÕPPESISU 
 
Õpilased saavad klaasiringis teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Teoreetiline osa (värvuse- ja 
kompositsiooniõpetus, värvide ja teipide kasutamine, kontuurvärvide omadused) vaheldub 
praktilise tööga (värvide helestamine-tumestamine, mono- ja polükroomsed tööd, klaasile 
maalimine). 
Klaasiringis on õpilastel võimalus end kunstiliselt väljendada maalides klaasile. Sellele 
eelnevalt tehakse värvilised kavandid. 
Õppeülesanded: 

1. Värviõpetuse tööd 



- helestamine-tumestamine 
- monokroomsed tööd 
- polükroomsed tööd 

2. Kompositsiooniülesanded 
- värvusõpetuse tööde lõplik teostus kompositsioonilise lahenduse leidmisel ja 

teostamisel. 
3. Klaasi maalimine  

- kavandi järgi pildi maalimine klaasile 
a) geomeetriliste kujundite kasutamine 
b) looduse kujutamine 
c) linnud, loomad, inimesed 
d) fantaasiapildid 

4. Klaaspudeli, -purgi, -kausi jne värvimine ja kujundus 
a) puuviljad 
b) lilled 
c) jõuluteema 
d) fantaasiamaal 

5. Vitraaži valmistamine erinevat värvi klaasitükkidest 
- klaasitükkide kokkusobitamine (geomeetrilised kujundid) 
- klaasitükkide kokkuliimimine spetsiaalse seguga 

6. Klaasist ehete valmistamine 
- kõrgkuumusahjus erinevat värvi klaasitükkide kokkusulatamine 
- ehete viimistlus ja kinnituste panemine 

7. Kahe klaasiga vitraažide valmistamine 
- kõrgkuumusahjus sulatatud kujundi liimimine siledale klaasile (silikoonliim) 
- pildi värvimine (vajadusel) 
- pildi viimistlus tinateibi või spetsiaalse seguga 
- riputuskonksude kinnitamine 

8. Klaasist skulptuuride valmistamine 
- kõrgkuumusahjus sulatatud kuju (puu, portree jm) värvimine ja paigaldamine 

alusele (savi vm). 
 
V ÕPITULEMUSED 
Õpilane saab hinnangu oma tööle iga eseme valmimise järgselt. Samuti annavad hinnangu 
näitustel ja konkurssidel osalemised aastaringselt. 
Õpilaste tööd pannakse välja igaaastasel TNNM kevadnäitusel, vabariiklikel näitustel ja 
mitmetel muudel võimalustel ning vajadustel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


