
 

„Käelised tegevused eelkooliealistele lastele“ õppekava 

Täienduskoolitusasutu

se nimetus 

Koolituskeskus Luwi 

Õppekava nimi Käelised tegevused eelkooliealistele lastele 

Õppekavarühm  Koolieelikute õpetajate koolitus  

Õppe kogumaht 

(akadeemilistes 

tundides) 

6 akadeemilist kontakttundi 

Õppekava koostamise 

alus 

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 21. Kunst 

(2) Valdkonna Kunst sisu: 
1) kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul; 

2) kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine; 

3) tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, 

meisterdamine. 

Sihtgrupp  lapsehoidjad, lastega töötavad inimesed, lapsevanemad 

Õppe alustamise 

tingimused 

- 

Õppe eesmärk 

 

Koolitus selgitab, mis on loovus ja tutvustab loovuse erinevaid 

käsitlusi, jagab teadmisi loovtegevuste võimalustest ning vahenditest. 

Osaleja teeb ise praktiliselt erinevates tehnikates kunstitegevusi, õpib 

tehnikaid ja saab teadmisi ning kogemusi, kuidas lastele arendavaid 

tegevusi läbi viia. 

Õpiväljundid 

 

 

Koolituse läbinu: 

1) teab, missugune on loovust arendav õpikeskkond; 

2) kasutab erinevaid käelisi tegevusi ja kunstitegevuse liike. 

Õppesisu Loovus 

Käelised tegevused – kunstitegevuse liigid: joonistamine, maalimine, 

voolimine, meisterdamine  

Loov mõtlemine – julgustamine, ergutamine, küsimuste esitamine 

Õppemeetodid Loeng, praktilised tegevused 

Iseseisev töö - 

Õppematerjalide 

loend 

Koolitaja pool koostatud materjalid. 

Soovituslik: 

A. Kidron „Leidlik meel“ 2000 

E. Zoller „Väikesed filosoofid. Kuidas reageerida laste rasketele 

küsimustele?“ Ilo, 2008 

E. Vahter „Kunstikasvatus lasteaias“, kogumikus „Laps ja lasteaed“, 

koostajad L. Kivi ja H. Sarapuu. Atlex  2005 

K. Ennok „Lapse emotsionaalne arendamine“, Atlex 2012 

K. Hango „Kuidas vannitada dinosaurust, ehk, Harjutusi lastele 

loovuse arendamiseks“ 1993 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja seda toetavad käsiraamatud 

(2008) 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

Õpilane on osalenud 80% õppetöös.  

Hindamismeetod: 

1. Praktiline töö 

Hindamiskriteerium: 

Kasutades erinevaid kunstitegevuse liike, valmistatakse etteantud 

juhtistele loovtöö 

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui 

õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 



 

 

 

(tunnistus või tõend). väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja 

kompetentsust tagava 

kvalifikatsiooni või 

õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus. 

Kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas 

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

https://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/  

Õppemaksu 

tagastamise alused ja 

kord 

https://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/  

Vaidluste 

lahendamise kord 

  

https://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/  

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

https://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

https://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/  

Õppekava kinnitamise 

aeg: 

1.04.2016 

Uuendatud 9.02.2021 
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