
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
KUNSTI- JA SIIDIMAALISTUUDIO      

         
Sihtgrupp:   5.-19.aastased ja vanemad 
Õppetöö maht: 6 õppetundi nädalas  2 korda, 3 järjestikust õppetundi nädalas  
                                                    või 1 kord 6 järjestikust õppetundi (vanemale kooliastmele) 
Õppetöö kestvus: 35 õppenädalat 
   210 õppetundi aastas, sellest  42 õppetundi teoreetilist osa 
           168 õppetundi praktilist osa 
 
I  ÜLDOSA 
 
NB! Meie maalime auruvärvidega! 
 
SIIDIMAAL ON SELLINE KUMMALINE TARBEKUNSTI HARU, MIS NAGU OLEKS KUNST 
JA NAGU POLEKS KA. FANTASTILISE, ÕPILAST RÕÕMUSTAVA TULEMUSE VÕIB 
SAADA KOHE ESIMESEL TUTVUMISEL MATERJALIGA - OMETI VÕTAB KÕIKIDE 
NIPPIDE ÕPPIMINE AASTAID. 
ET MEIE TEGEVUS EI JÄÄKS PELGALT MANUAALSETE OSKUSTE OMANDAMISE 
TASEMELE, TEEME TUTVUST SIIDITRÜKIGA, SIBORIGA, VABA MAALIGA ERINEVAIL 
KANGAIL ERINEVATE VÄRVIDEGA, TEKSTIILEHETE VALMISTAMISE  JA T-SÄRKIDE 
DEKOREERIMISEGA. 
ÕPIME ERINEVAID KOLORIITE JA KOMPOSITSIOONIALUSEID, AKVARELLI JA SRIFTI, 
TEEME ISE PABERIT JA MÕTLEME RUUMIKUJUNDUSE JA MOEVOOLUDE ÜLE, 
SAAME PROOVIDA KLAASISULATUST LISAKS ENNE KATSETATUD KLAASIMAALILE. 
 
II  ÕPPE- EESMÄRGID 
Meie ringi õpilaste eesmärk ei pea olema saada kunstnikuks. LOOMEVÕIME RIKASTAB 
ELUKVALITEETI 
Eesmärk on: 
*aidata lapsel läbi hetkel huvi pakkuva tegevuse iseennast leida; 
*tuua kunsti juurde lapsi, kel on eeldusi aga pole julgust; 
*avada kõike, mida saab seostada antud ainega; 
*minna kaasa lapsega ka siis, kui nipp tundub mõttetu, keegi-nii-ju-ei-tee! Just nii võib leida 
miski, mis vaid temale omane - kunstis maksab ju originaalsus! 
*omandada manuaalset vilumust, arendada värvi- ja kompositsioonitaju; 
*märgata stiilide mitmekesisust; 
ELADA END VÄLJA  VÄRVIDE VIRR-VARRIS, maandada tavaelu pingete kuhjumist, parem 
veel - leida tee neid ennetada; 
*ÕPPIDA MÄRKAMA JA EDASI ANDMA. 
 
Õpilaste eeldused ja vastuvõtlikkus teevad erinevaks ka meetodid, millega neile läheneda. 
Süvenemisvõimelisem osa õpilastest on valmis käsitlema meie tegevust kunstina. Nad 
teavad, et see nõuab pidevat harjutamist, pakub mõttepinget, annab võimalusi kombineerida 
omandatud tehnikaid, otsida uusi põnevaid nippe, minna aastate pikku süvitsi. On mõnus 
jälgida, kuidas tekib oskus tähele panna üha rohkemat, esitama küsimusi nii õpetajale kui, 
tähtsam veel - iseendale. Tuleb julgus, otsida iseseisvalt vastuseid…Tahakski kunsti teha 
kogu elu? 
          
III ÕPPESISU 
I poolaasta 
 
Ohutustehnika, tutvumine võimalustega, arutelu 
Õppeülesannete püstitamine 



Veidi tekstiilikunstist meil ja maailmas 
Värvide kvalifikatsioonid 
Materjalid - nende sobivuse valik 
Fikseerimise viisid, kangahooldus, viimistlus 
Vabamaal 
Soolatehnikad 
Sibori- T-särgid, seelikud 
Päikesetehnika 
Ehted, kuusekaunistused 
Jõulukaardid: siidilisandiga akvarellid 
Paberi valmistamine 
Klaasisulatus 
 
II poolaasta 
 
Vabamaal, soolad, sibori  jätkuvad 
Kavandamine, tasakaalustamine. 
Monokroomne. Polükroomne. Vastandvärvid 
Akvarell 
Vahabatika 
Käsitrükk, vabamaal 
Suuremad kompositsioonid 
Sõbrapäeva kaardid, sriftiga- luuletused 
Lapitehnika, aplikatsioon (võimaluse korral- õmblusmasin) 
Monotüüpia, paksendajad, krundid 
 
SILMARING 
 
Näituste külastamine, arutelud 
Ajakirjad, kunstiraaamatud,  mis toimub maailmas  
Õpilastööde näitused asutustes, parimate autorinäitused oma koolis 
Minu kodu vajab renoveerimist 
Appi- mu riidekapp on igav!? 
Milliseid kingitusi minult oodatakse…pidupäeval 
Geomeetriline vorm, vari-valgus 
Abstraktne kompositsioon(näit. kunstnike loomingule toetudes) 
Universum. Tähtkujud. Zodiaagimärgid 
 
 
 
IV ÕPITULEMUSED 
Õppeaasta lõppedes saab õpilane oma töödele hinnangu, kus parimad tööd pannakse välja 
Nõmme Noortemaja näitustel. 
 
Õppeaasta jooksul on õpilane omandanud teadmised erinevate materjalide ja töövahendite 
kohta. Ta teab erinevaid kangaste maalimise tehnikaid, kangahooldust ja viimistlemist. 
Suhtub loovalt oma töösse. On õppinud kavandama ja teostama oma ideid. Kunsti ja 
siidimaali kaudu toimub KODU ja KULTUURIELU võimetekohane edendamine. 
 
 
 
 
 
 
 



TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
KUNSTI- JA SIIDIMAALISTUUDIO      

         
Sihtgrupp:   5.-19.aastased ja vanemad 
Õppetöö maht: 4 õppetundi nädalas  1 kord, 4 järjestikust õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 õppenädalat 
   140 õppetundi aastas, sellest  28 õppetundi teoreetilist osa 
           112 õppetundi praktilist osa 
 

I  ÜLDOSA 
 
NB! Meie maalime auruvärvidega! 
 
SIIDIMAAL ON SELLINE KUMMALINE TARBEKUNSTI HARU, MIS NAGU OLEKS KUNST 
JA NAGU POLEKS KA. FANTASTILISE, ÕPILAST RÕÕMUSTAVA TULEMUSE VÕIB 
SAADA KOHE ESIMESEL TUTVUMISEL MATERJALIGA - OMETI VÕTAB KÕIKIDE 
NIPPIDE ÕPPIMINE AASTAID. 
ET MEIE TEGEVUS EI JÄÄKS PELGALT MANUAALSETE OSKUSTE OMANDAMISE 
TASEMELE, TEEME TUTVUST SIIDITRÜKIGA, SIBORIGA, VABA MAALIGA ERINEVAIL 
KANGAIL ERINEVATE VÄRVIDEGA, TEKSTIILEHETE VALMISTAMISE  JA T-SÄRKIDE 
DEKOREERIMISEGA. 
ÕPIME ERINEVAID KOLORIITE JA KOMPOSITSIOONIALUSEID, AKVARELLI JA SRIFTI, 
TEEME ISE PABERIT JA MÕTLEME RUUMIKUJUNDUSE JA MOEVOOLUDE ÜLE, 
SAAME PROOVIDA KLAASISULATUST LISAKS ENNE KATSETATUD KLAASIMAALILE. 
 
II  ÕPPE- EESMÄRGID 
Meie ringi õpilaste eesmärk ei pea olema saada kunstnikuks. LOOMEVÕIME RIKASTAB 
ELUKVALITEETI 
Eesmärk on: 
*aidata lapsel läbi hetkel huvi pakkuva tegevuse iseennast leida; 
*tuua kunsti juurde lapsi, kel on eeldusi aga pole julgust; 
*avada kõike, mida saab seostada antud ainega; 
*minna kaasa lapsega ka siis, kui nipp tundub mõttetu, keegi-nii-ju-ei-tee! Just nii võib leida 
miski, mis vaid temale omane - kunstis maksab ju originaalsus! 
*omandada manuaalset vilumust, arendada värvi- ja kompositsioonitaju; 
*märgata stiilide mitmekesisust; 
ELADA END VÄLJA  VÄRVIDE VIRR-VARRIS, maandada tavaelu pingete kuhjumist, parem 
veel - leida tee neid ennetada; 
*ÕPPIDA MÄRKAMA JA EDASI ANDMA. 
 
Õpilaste eeldused ja vastuvõtlikkus teevad erinevaks ka meetodid, millega neile läheneda. 
Süvenemisvõimelisem osa õpilastest on valmis käsitlema meie tegevust kunstina. Nad 
teavad, et see nõuab pidevat harjutamist, pakub mõttepinget, annab võimalusi kombineerida 
omandatud tehnikaid, otsida uusi põnevaid nippe, minna aastate pikku süvitsi. On mõnus 
jälgida, kuidas tekib oskus tähele panna üha rohkemat, esitama küsimusi nii õpetajale kui, 
tähtsam veel - iseendale. Tuleb julgus, otsida iseseisvalt vastuseid…Tahakski kunsti teha 
kogu elu? 
          
III ÕPPESISU 
I poolaasta 
 
Ohutustehnika, tutvumine võimalustega, arutelu 
Õppeülesannete püstitamine 
Veidi tekstiilikunstist meil ja maailmas 



Värvide kvalifikatsioonid 
Materjalid - nende sobivuse valik 
Fikseerimise viisid, kangahooldus, viimistlus 
Vabamaal 
Soolatehnikad 
Sibori- T-särgid, seelikud 
Päikesetehnika 
Ehted, kuusekaunistused 
Jõulukaardid: siidilisandiga akvarellid 
Paberi valmistamine 
Klaasisulatus 
 
II poolaasta 
 
Vabamaal, soolad, sibori  jätkuvad 
Kavandamine, tasakaalustamine. 
Monokroomne. Polükroomne. Vastandvärvid 
Akvarell 
Vahabatika 
Käsitrükk, vabamaal 
Suuremad kompositsioonid 
Sõbrapäeva kaardid, sriftiga- luuletused 
Lapitehnika, aplikatsioon (võimaluse korral- õmblusmasin) 
Monotüüpia, paksendajad, krundid 
 
SILMARING 
 
Näituste külastamine, arutelud 
Ajakirjad, kunstiraaamatud,  mis toimub maailmas  
Õpilastööde näitused asutustes, parimate autorinäitused oma koolis 
Minu kodu vajab renoveerimist 
Appi- mu riidekapp on igav!? 
Milliseid kingitusi minult oodatakse…pidupäeval 
Geomeetriline vorm, vari-valgus 
Abstraktne kompositsioon(näit. kunstnike loomingule toetudes) 
Universum. Tähtkujud. Zodiaagimärgid 
 
 
 
IV ÕPITULEMUSED 
Õppeaasta lõppedes saab õpilane oma töödele hinnangu, kus parimad tööd pannakse välja 
Nõmme Noortemaja näitustel. 
 
Õppeaasta jooksul on õpilane omandanud teadmised erinevate materjalide ja töövahendite 
kohta. Ta teab erinevaid kangaste maalimise tehnikaid, kangahooldust ja viimistlemist. 
Suhtub loovalt oma töösse. On õppinud kavandama ja teostama oma ideid. Kunsti ja 
siidimaali kaudu toimub KODU ja KULTUURIELU võimetekohane edendamine. 
 
 
 


