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Loovustund eelkooliealistele 

Kursuse 

nimetus 
Loovustund eelkooliealistele 

Sihtrühm  Lastele 6 - 7 eluaastat 

Läbiviija(d)  Paide Kunstikooli õpetaja 

Õppetöö 

vormid  

Loovustundi eelkooliealistele on 2 akadeemilist tundi nädalas, aastas 70 tundi (2 

kursust). 

Staatus  Huviring 

Kursuse 

eesmärgid 

1. Arendada lastes ja noortes loovat mõtlemist, eneseväljendusoskust, fantaasiat 

ning meeskonnatöö oskust; 

2. arvestada lapse individuaalsust ja tema arengupotentsiaali; 

3. toetada lapse loovust, käelist tegevust ning ilumeele arengut; 

4. soodustada lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna kaudu; 

5. tagada lapse turvatunne ja eduelamus; 

6. toetada lapse eneseväljenduse oskuse arengut; 

7. õpetada lapsele ümbritseva keskkonna märkamist ning väljendamist; 

8. tutvuda erinevate joonistamis- ning maalimisvahendite ja –võtetega ning teha 

vastavaid harjutusülesandeid; 

9. õpetada erinevate materjalide ja tööriistade ohutut ning sihipärast (sh säästvat) 

kasutamist; 

10. õpetada lapsele pliiatsihoidmist, värvide kasutamist, kääridega lõikamist, 

liimimist ja muid vajalikke oskusi; 

11. toetada lapse oskusi kunstiteoseid vaadelda ning neist rääkida; 

12. anda lapsele võimalust saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning väljendada 

oma maailmanägemist; 

13.  anda lapsele võimalus katsetada, otsida, küsida vastuseid ning avastada; 

14. ergutada lapse kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et säiliks lapse isikupärane 

eneseväljendus; 

15. suunata last tehtut analüüsima, selgitama, miks ta kujutas esemeid, nähtusi just 

sellisel viisil ning tunda huvi, kuidas laps tööga rahule jäi;  

16. õpetada lapsi kaaslaste töödesse tolerantselt suhtuma; 

17. õpetada last väljendama oma meeleolusid nind fantaasiaid joonistades, 

maalides ja meisterdades; 

18. õpetada lapsele keskendumisvõimet. 

Õpi-

väljundid 

Õpilane: 

1. leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid 

ning kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil; 

2. väljendab joonistades ja maalides meeleolusid ja fantaasiaid; 

3. kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid; 

4. kujutab inimesi ja loomi neile iseloomulike tunnuste kaudu; 

5. keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö; 

6. kasutab erinevaid tehnikaid, materjale ja töövahendeid ning räägib nende 

otstarbest; 

7. koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme 

kaunistamiseks; 

8. kirjeldab kunstiteoseid, nende kuju, värve ja meeleolu; 

9. saab hakkama eneseteenindamisega ja tal on kujunenud esmased 

tööharjumused; 

10. kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes 

koristab enda järelt. 

Lühi-

kirjeldus 

Loovustunnis keskendutakse laste käelise tegevuse, loovuse, püsivuse ja  

keskendumise arendamisele. Õpitakse erinevaid töövõtteid: kääridega lõikamine, 
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pliiatsi käeshoidmine, värvide kasutamine, voltimine, rebimine, liimimine jne. 

Läbi erinevate tegevuste õpitakse nägema vorme, värve ja mustreid ja välejandama 

joonistades ning meisterdades erinevaid meeleolusid ja fantaasiat. Ümbritseva 

vaatlusel õpitakse erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning 

kujutatakse neid vabalt valitud viisil.  

Kasutatakse harilikku pliiatsit, värvi- ja akvarellpliiatseid, meisterdatakse 

erinevate materjalidega ja õpitakse taaskasutust.  

Hindamine Õppijatele antakse tagasisidet tema tegevuse ja edusammude kohta töö käigus. 

Näitustel 

osalemine 
Näituseid ei korraldata, õppijad saavad tööd koju kaasa. 

Soovituslik 

õppe-

materjal 

1. „Paberi ja papitööd.“ R. Heidok   

2. „Keskkonnasõbralik käsitöö“ M. Kiuru  

 

 


