
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA     

KUNST  JA KIRI 

 
Sihtgrupp:  7.-19.aastased ja vanemad 
Õppetöö maht:           6 õppetundi nädalas                2 korda, 3 järjestikust õppetundi 
Õppetöö kestvus:       35 õppenädalat 
   210 õppetundi aastas, sellest  42 õppetundi teoreetilist osa 
                                                                                 168 õppetundi praktilist osa 
 
I ÜLDOSA 
Joonistame, maalime, õpime ilukirja 
Pliiatsid, kriidid, akvarellid, akrüülid, pastakas, sulepea, kalligraaf-marker, erinevad suled- 
kuidas neid kasutada, ja kui lihtsaks see tegelikult osutub- seda uurime koos. 
Koolis ootavad kõik vajalikud vahendid- alates erinevatest paberitest... 
Ilus kiri on hea kasvatuse alus. Kirjatehnika tunnid koolis on out! Me oskame kõike- arvutis? 
Varsti ei kirjuta allkirjagi käsitsi!  
 
II EESMÄRGID 
Meie ringi õpilaste eesmärk ei pea olema saada kunstnikuks. LOOMEVÕIME RIKASTAB 
ELUKVALITEETI 
* väärtustada manuaalseid tegevusi 
*õppida kasutama kaasaegseid ja käepäraseid vahendeid 
*avada kõike, mida saab seostada antud kunstialaga 
*õppida mõtlema, märkama ja edasi andma 
*vältida ja maandada tavaelu pingeid   
 
III TÖÖMEETODID 
Individuaalselt juhendatav töö erinevatel materjalidel  
Näidistel ja aruteludel põhinev praktiliste katsetuste jada joonistamise, maalimise, 
üldkompositsiooni, samuti ka lihtsate käsitöö ülesannetega 
 
 
IV ÕPPESISU 
Õppeülesannete püstitamine ja analüüs vastavalt eri vanustele rühmas. 
Mustvalged harjutused. 6H – 6B, milleks? 1) geomeetrilised elemendid, 2) loodusmotiivid. 
Individuaalne valik 
Negro, söed.  Lisad- värvilised foonpaberid 
Üldkompositsiooni alused. 
 Mustvalged kompositsioonid. 
Faktuuriõpetus. Eesti faktuurimeistrid, suured faktuurimeistrid maailmast. Loodusfaktuurid, geomeetrilistel 
kujunditel põhinevad harjutused.  
Piiramata / piiratud pinna kompositsioonid. Detaili ühendamine tervikuks. Tulemite kasutamine kujunduses 
Kollaaz.  
Akvarellikarbi tundmaõppimine. Harjutused erinevate foonide otsimiseks. Märjalt, kuivalt 
maalimine. Natüürmordid ja vabad kompad. 
Akrüülid. Maalimine nendega on vähem spontaanne kuid samas põhjalikkust võimaldav. 
Akrüülid sobivad ka oivaliselt kompositsioonideks ja käsitöötehnikateks. 
. 
Ilukirjas- minu nimi ja nn. "rääkimispaberid".  
Erinevad laisulekirjad- kursiiv, antiikva, gooti. Kalligraafia-markerid, laisuled erinevates 
laiustes. Igal tunnil harjutused individuaalse sriftiülesandega. Ümarsulg, blokk. Joonistatud 
kirjad. Kirjad erinevatel materjalidel. 
Sobivad seosed, kihilised kompositsioonid. 
Jatkub töö erinevate sriftide omandamisel. Individuaalsed ülesanded kirjaga igal tunnil. 
Isikupära otsingud. Lemmiksrifti finessid. 



Kaardid, exlibrised, plakatid, autoriraamatud, kalendrid 
Sobiva tehnika, stiili ja materjali valik. Teostus vastavalt vanusele. 
Käsitööd- decoupaque, krakleed, siidimaal, trükk, T- särgid, käsitsi valmistatud paber, 
klaasisulatus jne.. 
 
V ÕPITULEMUSED 
Õppeaasta lõppedes saab õpilane oma töödele hinnangu, parimad tööd pannakse välja 
Nõmme Noortemaja näitustel või muudel sobivatel näitustel. 
Õppeaasta jooksul on õpilane omandanud teadmised erinevate materjalide ja töövahendite 
kohta. Suhtub loovalt oma töösse. On õppinud kavandama ja teostama oma ideid. 
On loonud hulgaliselt kompositsoone, õnnitluskaarte, maale ja joonistusi.  Arenenud on 
kompositsioonitaju ja stiilitunne, oskus kombineerida ja teha valikuid omal äranägemisel. 
Käsi on üsna kindel, lihtsad igapäevased väljakutsed ei ehmata vaid pakuvad mõnu.   
Tee meisterlikkusele on alanud, ootab harjutamine... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA     

KUNST JA KIRI 

 
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 õppenädalat 
   140 õppetundi aastas, sellest   28 õppetundi teoreetilist osa 
                                                                                  112 õppetundi praktilist osa 
 
 

I ÜLDOSA 
Joonistame, maalime, õpime ilukirja 
Pliiatsid, kriidid, akvarellid, akrüülid, pastakas, sulepea, kalligraaf-marker, erinevad suled- 
kuidas neid kasutada, ja kui lihtsaks see tegelikult osutub- seda uurime koos. 
Koolis ootavad kõik vajalikud vahendid- alates erinevatest paberitest... 
Ilus kiri on hea kasvatuse alus. Kirjatehnika tunnid koolis on out! Me oskame kõike- arvutis? 
Varsti ei kirjuta allkirjagi käsitsi!  
 
II EESMÄRGID 
Meie ringi õpilaste eesmärk ei pea olema saada kunstnikuks. LOOMEVÕIME RIKASTAB 
ELUKVALITEETI 
* väärtustada manuaalseid tegevusi 
*õppida kasutama kaasaegseid ja käepäraseid vahendeid 
*avada kõike, mida saab seostada antud kunstialaga 
*õppida mõtlema, märkama ja edasi andma 
*vältida ja maandada tavaelu pingeid   
 
III TÖÖMEETODID 
Individuaalselt juhendatav töö erinevatel materjalidel  
Näidistel ja aruteludel põhinev praktiliste katsetuste jada joonistamise, maalimise, 
üldkompositsiooni, samuti ka lihtsate käsitöö ülesannetega 
 
 
IV ÕPPESISU 
Õppeülesannete püstitamine ja analüüs vastavalt eri vanustele rühmas. 
Mustvalged harjutused. 6H – 6B, milleks? 1) geomeetrilised elemendid, 2) loodusmotiivid. 
Individuaalne valik 
Negro, söed.  Lisad- värvilised foonpaberid 
Üldkompositsiooni alused. 
 Mustvalged kompositsioonid. 
Faktuuriõpetus. Eesti faktuurimeistrid, suured faktuurimeistrid maailmast. Loodusfaktuurid, geomeetrilistel 
kujunditel põhinevad harjutused.  
Piiramata / piiratud pinna kompositsioonid. Detaili ühendamine tervikuks. Tulemite kasutamine kujunduses 
Kollaaz.  
Akvarellikarbi tundmaõppimine. Harjutused erinevate foonide otsimiseks. Märjalt, kuivalt 
maalimine. Natüürmordid ja vabad kompad. 
Akrüülid. Maalimine nendega on vähem spontaanne kuid samas põhjalikkust võimaldav. 
Akrüülid sobivad ka oivaliselt kompositsioonideks ja käsitöötehnikateks. 
. 
Ilukirjas- minu nimi ja nn. "rääkimispaberid".  
Erinevad laisulekirjad- kursiiv, antiikva, gooti. Kalligraafia-markerid, laisuled erinevates 
laiustes. Igal tunnil harjutused individuaalse sriftiülesandega. Ümarsulg, blokk. Joonistatud 
kirjad. Kirjad erinevatel materjalidel. 
Sobivad seosed, kihilised kompositsioonid. 



Jatkub töö erinevate sriftide omandamisel. Individuaalsed ülesanded kirjaga igal tunnil. 
Isikupära otsingud. Lemmiksrifti finessid. 
 
Kaardid, exlibrised, plakatid, autoriraamatud, kalendrid 
Sobiva tehnika, stiili ja materjali valik. Teostus vastavalt vanusele. 
Käsitööd- decoupaque, krakleed, siidimaal, trükk, T- särgid, käsitsi valmistatud paber, 
klaasisulatus jne.. 
 
V ÕPITULEMUSED 
Õppeaasta lõppedes saab õpilane oma töödele hinnangu, parimad tööd pannakse välja 
Nõmme Noortemaja näitustel või muudel sobivatel näitustel. 
Õppeaasta jooksul on õpilane omandanud teadmised erinevate materjalide ja töövahendite 
kohta. Suhtub loovalt oma töösse. On õppinud kavandama ja teostama oma ideid. 
On loonud hulgaliselt kompositsoone, õnnitluskaarte, maale ja joonistusi.  Arenenud on 
kompositsioonitaju ja stiilitunne, oskus kombineerida ja teha valikuid omal äranägemisel. 
Käsi on üsna kindel, lihtsad igapäevased väljakutsed ei ehmata vaid pakuvad mõnu.   
Tee meisterlikkusele on alanud, ootab harjutamine... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


