
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
KUNSTI- JA KÄSITÖÖRING 

 
Sihtgrupp:  5.-19.aastased 
Õppetöö maht: 6 õppetundi nädalas,     2 korda, 3 järjestikust õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   210 õppetundi aastas, sellest 42  õppetundi teoreetilist osa 
           168 õppetundi praktilist osa  
 
 
 
I ÜLDOSA 
Kunsti-käsitööringi eesmärgiks on õpilastele kunstilise ja käelise eneseväljenduse 
arendamine. 
Ringitegevuse üldeesmärk on lastele õpetada erinevaid kunsti ja käsitöö liike.  
Ringis on erineva vanusega õpilased – eelkooli ealistest lõpuklassideni. Olenemata vanuste 
erinevusest on ringides kujunenud hea loominguline aura. Õpilastel on võimalik süvendatult 
tegeleda käsitööliikidega, mida põhikooli programm ei sisalda, ning mida põhikoolis ei 
õpetata. Tähtsal kohal on õpilaste isikupära kujundamine ja fantaasia-     maailma 
arendamine, ilumeele rikastamine ja kunstitöö, mis on enda kätega loodud – selle 
väärtustamine. Samuti õpetab lapsi loodusest põnevaid materjale leidma ning looduse 
mitmekesisust nägema (värve jne.) 
Kunsti- käsitööring on üks laste vaba aja sisustamise võimalustest. 
 
 
 
II ÕPPE EESMÄRGID 
Kunsti-käsitööringis õpetatakse lastele erinevaid käsitöö liike - 
Maalimine 

• Akvarell tehnika 
• Guassvärvid 
• Õlivärvid 

Kompositsioonid 
• Ikebaanad 
• Kuivkompositsioon 

Meisterdamine 
• Kaardid 
• Kingitused 
• Tähtpäevade sümboolika (jõuluehted, halloween, jne) 

       
Oluline on iga isikupära arendamine, fantaasia ja eneseväljendusjulguse arendamine. 
 
 
 
III  ÕPPETEGEVUS 
Kunsti-käsitööring toimub kaks korda nädalas ja kestab kuni kuus akadeemilist tundi 
(olenevalt õpilase vanusest ja töö teostamise kiirusest) 
Õppeaasta algab septembris ja lõpeb mais.  
Lastel on võimalik võrrelda ja analüüsida oma töid vastavalt erinevatele vanuseastmetele. 
Läbitud teema lõpuks korraldame õpilastööde väljapaneku. See arendab õpilaste vahelist 
loomingulist suhtlemist ja on inspireeriv noorematele. 
                  
 



IV  ÕPPESISU 
Kunsti-käsitööringis on õpilastel võimalus end kunstiliselt väljendada erinevates kunsti ja 
käsitöö liikides. Kuna me tegeleme erinevate kunstivormidega, siis on õpilastel võimalus 
sukelduda fantaasiamaailma. 
Järgnevalt loetlen õppeülesandeid: 

1. Arvestame aastaaegu ja tähtpäevi 
 sügis temaatika 

• kuivseaded 
• halloweeni temaatilised tööd 
• kadri- ja mardipäevateema kajastamine 

 talve temaatika 
• jõulukaartide valmistamine 
• jõulukinkide valmistamine 
• sõbra- ja vastlapäeva temaatika 

 kevad temaatika 
• lihavõtte pühade temaatika kajastamine 

 
Peale klassisisese töö külastame kunstinäitusi. Suviti on lastel võimalik osaleda TNNM 
linnalaagris, kus samuti tegutseb kunstiring. 
 
 
 
V ÕPPETULEMUS 
Kunsti-käsitöö ringi eesmärk on lastele õpetada erinevaid kunsti ja käsitöö liike. Õpilased 
omandavad: 

• oskuse kasutada erinevaid värve (akrüül, veebaasil, akvarell, vitraaz, siidivärvid) 
• valmistada kaarte, lilleseadeid, dekoratsioone ja dekoratiivasju , kingitusi, vitraaze 

Hinnangu võimaluse annavad õpilastööde näitused. 
 
 
 
VI  KASUTATUD KIRJANDUS 

• „Akvarellid“ Tormikri 2003 
• „Taimeseaded“ Ü.Tismus, P. Vilde 2003 
• „Kunstisümbolid“ S.Carr-Gomm 2002 
• „Joonistamis- ja maalimiskursus“ A. Gair 2002 
• „Eesti rahvapärased ehted“ K.Kirme 2002 
• „Kaasaegsed lilleseaded“ E. Owen 2002 
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I ÜLDOSA 
Kunsti-käsitööringi eesmärgiks on õpilastele kunstilise ja käelise eneseväljenduse 
arendamine. 
Ringitegevuse üldeesmärk on lastele õpetada erinevaid kunsti ja käsitöö liike.  
Ringis on erineva vanusega õpilased – eelkooli ealistest lõpuklassideni. Olenemata vanuste 
erinevusest on ringides kujunenud hea loominguline aura. Õpilastel on võimalik süvendatult 
tegeleda käsitööliikidega, mida põhikooli programm ei sisalda, ning mida põhikoolis ei 
õpetata. Tähtsal kohal on õpilaste isikupära kujundamine ja fantaasia-     maailma 
arendamine, ilumeele rikastamine ja kunstitöö, mis on enda kätega loodud – selle 
väärtustamine. Samuti õpetab lapsi loodusest põnevaid materjale leidma ning looduse 
mitmekesisust nägema (värve jne.) 
Kunsti- käsitööring on üks laste vaba aja sisustamise võimalustest. 
 
 
 
II ÕPPE EESMÄRGID 
Kunsti-käsitööringis õpetatakse lastele erinevaid käsitöö liike - 
Maalimine 

• Akvarell tehnika 
• Guassvärvid 
• Õlivärvid 

Kompositsioonid 
• Ikebaanad 
• Kuivkompositsioon 

Meisterdamine 
• Kaardid 
• Kingitused 
• Tähtpäevade sümboolika (jõuluehted, halloween, jne) 

       
Oluline on iga isikupära arendamine, fantaasia ja eneseväljendusjulguse arendamine. 
 
 
 
III  ÕPPETEGEVUS 
Kunsti-käsitööring toimub kaks korda nädalas ja kestab kuni kuus akadeemilist tundi 
(olenevalt õpilase vanusest ja töö teostamise kiirusest) 
Õppeaasta algab septembris ja lõpeb mais.  
Lastel on võimalik võrrelda ja analüüsida oma töid vastavalt erinevatele vanuseastmetele. 
Läbitud teema lõpuks korraldame õpilastööde väljapaneku. See arendab õpilaste vahelist 
loomingulist suhtlemist ja on inspireeriv noorematele. 
                  
 



IV  ÕPPESISU 
Kunsti-käsitööringis on õpilastel võimalus end kunstiliselt väljendada erinevates kunsti ja 
käsitöö liikides. Kuna me tegeleme erinevate kunstivormidega, siis on õpilastel võimalus 
sukelduda fantaasiamaailma. 
Järgnevalt loetlen õppeülesandeid: 

2. Arvestame aastaaegu ja tähtpäevi 
 sügis temaatika 

• kuivseaded 
• halloweeni temaatilised tööd 
• kadri- ja mardipäevateema kajastamine 

 talve temaatika 
• jõulukaartide valmistamine 
• jõulukinkide valmistamine 
• sõbra- ja vastlapäeva temaatika 

 kevad temaatika 
• lihavõtte pühade temaatika kajastamine 

 
Peale klassisisese töö külastame kunstinäitusi. Suviti on lastel võimalik osaleda TNNM 
linnalaagris, kus samuti tegutseb kunstiring. 
 
 
V ÕPPETULEMUS 
Kunsti-käsitöö ringi eesmärk on lastele õpetada erinevaid kunsti ja käsitöö liike. Õpilased 
omandavad: 

• oskuse kasutada erinevaid värve (akrüül, veebaasil, akvarell, vitraaz, siidivärvid) 
• valmistada kaarte, lilleseadeid, dekoratsioone ja dekoratiivasju , kingitusi, vitraaze 

Hinnangu võimaluse annavad õpilastööde näitused. 
 
 
VI  KASUTATUD KIRJANDUS 

• „Akvarellid“ Tormikri 2003 
• „Taimeseaded“ Ü.Tismus, P. Vilde 2003 
• „Kunstisümbolid“ S.Carr-Gomm 2002 
• „Joonistamis- ja maalimiskursus“ A. Gair 2002 
• „Eesti rahvapärased ehted“ K.Kirme 2002 
• „Kaasaegsed lilleseaded“ E. Owen 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 


