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Projektipäevad Tallinna Kunstigümnaasiumis 1.-2. ja 5. juuni 2017 

Vali üks projekt!  

Registreerimiseks mine veebis projekti aadressile. 

Kui sinu valitud projektis on kohad täis, pead valima mõne teise projekti. 

Projekti nimi Osalejad Õpetajad Lühitutvustus Lisainfo Kestvus Ruum Registreerimine 

18. sajandi kunst 

(30 õpilast) 
1.-2. klass 

A.S. Kärdi,  

H. Soolo 

* millal oli 18. sajand? 

* tutvume kunstiga sellel sajandil. 

* külastame Kadrioru 

kunstimuuseumit 

* maalime ka ise! 

Kaasa 1. päeval pinal,  

2. päeval sõidukaart ja 3 euri 

3. päeval guaššid ning kõik 

nendega seonduv. 

Projekti käigus külastame 

Kadrioru Kunstimuuseumi. 

3 h 

päevas 

203 ja 

kunstisaalis 
https://goo.gl/forms/D97BtOPgZProO8oA2 

Miniloomaaed 

(60 õpilast) 
1.-2. klass 

L.Murs, 

K.Valdru, 

R.Toss, 

P.Remmelgas 

Tutvume loomadega, kes elavad 

loomaaias (pildid, videod, 

raamatud).Voolime savist loomad. 

Valmistame neile puurid. Kirjutame 

iga looma puuri juurde  informatsiooni 

nende elukeskkonna kohta 

päritolumaal. 

3 päeva jooksul valmib makett koos 

loomade ja puuridega, ümbritsevate 

maastikuelementidega  (elukeskkond). 

Mobiiltelefon, SAVI 

(isekuivav), voolimisalus ja 

voolimisnuga, pinal (pliiatsid, 

liimipulk) ja põll riiete 

kaitseks.  

Mõni puuvili, võileib ja jook 

kosutuseks. 

Pane oma asjad kotti ja kotile 

kirjuta oma nimi peale. 

3 h 

päevas 
Väike maja https://goo.gl/forms/qEVtLaZik66PZzwi2 

Minu esimene uuring 

(30 õpilast) 
1.-3. klass 

A. Raagmets, 

K. Liivamägi 

Projektis saad päris ise olla tähtis 

inimene, kes uurib maailmas toimuvat. 

Sel korral uurime meie koolis 

räägitavaid keeli.  Milliseid põnevaid 

keeli erinevad õpilased ja õpetajad 

oskavad? 

Saad õppida, kuidas tehakse uuringut. 

Saad ise uuringu valmis teha ja selle 

ka läbi viia. Pärast saad tulemusi 

vaadata ja neid ka teistele esitleda. 

Uuringut tehes me mängime, teeme 

rühmatööd,  joonistame, kirjutame, 

lõikame, räägime teiste inimestega. 

Võta kaasa pinal ja hea tuju 
3 h 

päevas 
208 https://goo.gl/forms/QJsC7dPKNaSSGY903 

Õpime tundma hobuseid 

(vene keeles) 

(15 õpilast) 

1.-3. klass J.Kalinina 

Õpime tundma hobuseid ja nende elu.  

Saame teada, kuidas hobuste eest 

hoolitsetakse. Lisaks erinevad kunsti 

tegevused. Projekti käigus toimub 

õppekäik hipodroomile ja saame 

hobustega lähemalt tutvuda.  

Vene keeles, õppekäik 1 euro 
3 h 

päevas 
207 https://goo.gl/forms/luIaV8SyTOtsl3Dw2 

Paberjäätmete 

sorteerimine meie koolis 

(45 õpilast) 

2.-4. klass 

A.Neutal, 

L.Randvere, 

K.Sumin 

Uurime uue paberi tootmist ja seda, 

miks on vaja vanapaberit koguda ja 

mida sellest tehakse. Projekti käigus 

valmivad koolile vanapaberi 

kogumiskastid ja kool hakkab 

igapäevaselt paberjäätmeid sorteerima 

Võta kaasa: pinal, pliiatsid, 

vildikad, käärid, liim 

3 h 

päevas 
310 https://goo.gl/forms/9UjJlEvklGyY1Bt32 

https://goo.gl/forms/D97BtOPgZProO8oA2
https://goo.gl/forms/qEVtLaZik66PZzwi2
https://goo.gl/forms/QJsC7dPKNaSSGY903
https://goo.gl/forms/luIaV8SyTOtsl3Dw2
https://goo.gl/forms/9UjJlEvklGyY1Bt32
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Projekti nimi Osalejad Õpetajad Lühitutvustus Lisainfo Kestvus Ruum Registreerimine 

Kineetiline kunst – kunst 

päästab maailma 

(30 õpilast) 

4.-6.klass 
A.Soodla, 

K.Aarna 

Kunstiprojekti käigus saame teada, 

mis on kineetiline kunst, tutvume 

Alexander Calderi loominguga ning 

ehitame ise “mobiile” - ruuumilisi 

objekte. Samuti arutame, kuidas saab 

kunst maailma päästa ja mida meie 

saame selle heaks teha. 

Kaasa pinal 
4 h 

päevas 
Kunstisaalis https://goo.gl/forms/2x8Uy0Dk0Qf30RoC2 

Värvide dirigendid 

(30 õpilast) 
4.-6. klass 

A.Villemson, 

A.Luukas 

Koos arutatakse koori- ja 

laulupeotraditsioonide üle, uuritakse, 

millised rahvalaulud on saanud 

maalideks, otsitakse teostelt 

sümfoonia- ja džässorkestri pille ning 

kuulatakse vaikuse ja looduse hääli. 

Olulisel kohal ka värvusõpetus. 

1 päev: kaasa pinal (harilik 

pliiats, kustutuskumm, 

vildikad, värvilised pliiatsid) 

2 päev: ekskursioon, pilet 3 € 

3 päev: kunstitarbed( guašš, 

vildikad, värvilised pliiatsid, 

rasvakriidid, pintslid...). 

4 h 

päevas 

302 

 
https://goo.gl/forms/2fitkCHVTvokmzrJ3 

Näidendi lavastamise 

töötuba 

(30 õpilast) 

4.-6. klass 
A.-M.Taela 

J. Raud 

Õpilased mõtlevad etteantud teemal 

(ajaloosündmus, muinasjutt vms) 

näidendi ning trükivad selle ka 

näidendina välja. Mängime erinevaid 

loovust ja koostööd nõudvaid mänge ja 

teeme näitlemiseks vajalikke 

harjutusi, valmistame vajalikke 

rekvisiite ja julgustame õpilasi 

esinema. Lõpptulemuseks valmib 

lühinäidend. 

Võta kaasa istumispadi 
4 h 

päevas 

1.päev 301 

2.-3. päev 303 
https://goo.gl/forms/OD9kxsRSBKcHI8Ar2 

Lillekastide 

meisterdamine 
4.-6. klass 

L. Tolstoi 

T. Herkül 

Õpilased kujundavad koolimaja ette 

sobivad lillekastid rühmatööna. 

Seejärel valmistavad nad ka need 

lillekastid. 

Võta kaasa pinal. 
4 h 

päevas 
Töökoda 

 

https://goo.gl/forms/4Q3hnX72eiVlvnn73 

 

Tantsude õppimine ja 

loomine 

(60 õpilast) 

5.-7. klass 

K.Kallas, 

T.Vändrik, 

S.Kraag, 

(P.Pilvik) 

Projekti käigus tutvutakse erinevate 

tantsuliikidega ja luuakse ise tantse. 

Projekt on seotud laste ja noorte 

kultuuriaastaga „Mina ka“ 

Kaasa võtta vildikad ja 

nutitelefon filmimiseks 

4 h 

päevas 

Saal 

201 

202 

204 

205 

https://goo.gl/forms/gDpff5FZUMKQHSx03 

Õpime õppima 

(15 õpilast) 
5.-6. klass L.Bragina 

Projektis valmistavad õpilased 

matemaatilisi plakateid. Teemad 

saavad õpilased valida ise, parimad 

plakatid jäävad matemaatika klassi 

seina peale uueks õppeaastaks. 

Võta kaasa pinal, joonlaud, 

nurklaud, sirkel ja 

joonistustarbed 

4 h 

päevas 
504 https://goo.gl/forms/nKjxIZiNRsrRq9B23 

Tallinna 

vaatamisväärsused 

vene keeles 

(15 õpilast) 

6.-8. klass O. Kaskman 

Tutvume Tallinna vanalinna põneva 

ajalooga (ekskursioon). Uurime ajalugu 

ning koostame plakatid. 

vene keeles 
4 h 

päevas 
405 https://goo.gl/forms/8c7lU2MgF8U6EboF3 

Lillekeemia 

(30 õpilast) 
7.-8. klass 

M.Fimberg 

K.Kõrge-

Rosalka 

Projektis tutvutakse erinevate 

kevadlillede keemiliste omadustega. 

Võta kaasa nutiseade ja 

erksaid kevadlillede õisi 

4 h 

päevas 
410 https://goo.gl/forms/zYN6fBF68U2RFTss1 

https://goo.gl/forms/2x8Uy0Dk0Qf30RoC2
https://goo.gl/forms/2fitkCHVTvokmzrJ3
https://goo.gl/forms/OD9kxsRSBKcHI8Ar2
https://goo.gl/forms/4Q3hnX72eiVlvnn73
https://goo.gl/forms/gDpff5FZUMKQHSx03
https://goo.gl/forms/nKjxIZiNRsrRq9B23
https://goo.gl/forms/8c7lU2MgF8U6EboF3
https://goo.gl/forms/zYN6fBF68U2RFTss1
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Projekti nimi Osalejad Õpetajad Lühitutvustus Lisainfo Kestvus Ruum Registreerimine 

Mida olen õppinud? 

(15 õpilast) 
7.-8. klass 

H.Paloveer 

V.Oim 

Tuletame meelde õppeaasta jooksul 

eesti keeles, kirjanduses, 

kunstiõpetuses, muusikas, ajaloos 

õpitud mõisteid, märksõnu, nimetusi, 

nimesid  jms. Ajurünnaku käigus 

seletame mõistete tähendused lahti.  

Grupitöödena valmivad kollaažid, kus 

kujutame mõisteid pildina. 

Kaasa võtta vildikad, liim, 

käärid ning lisaks võib kaasa 

võtta vanu ajalehti 

4 h 

päevas 
305 https://goo.gl/forms/Nwn4XSbPnq2J3Yi12 

Lavastatud foto 

(sessioon) 

15 õpilast 

7.-11.klass 
V. Koškin 

M.Vellevoog 

Projekti käigus õpitakse lavastama 

professionaalsel tasemel fotot ning 

tulemuseks on kooli oma pildipank, 

kust saab valida sobivaid 

illustratsioone kodulehele. Õpitakse 

foto kompositsiooni kavandamist ja 

visandamist, professionaalse 

fototehnika kasutamist ning foto 

lavastamist. Projekt nõuab osalejatelt 

kolme päeva jooksul aktiivset 

osalemist ja omaalgatuslikku 

tegutsemist! 

Soovi korral võib kaasa võtta 

oma kaamera 

5 h 

päevas 
402 https://goo.gl/forms/lOPuoOr9zQOje7aY2 

Arhitektuursed 

sekkumised 
7.-11.klass 

Arhitekt 

Liina-Liis 

Pihu 

M. Vellevoog 

Projekti viib läbi noor arhitekt Liina-

Liis Pihu, kelle juhendamisel saab 

tutvuda arhitekti elukutsega. 

Räägitakse arhitektuurist ja ruumi 

nägemisest ning analüüsitakse 

erinevaid kohti koolis ja selle ümber. 

Projekti tulemusena luuakse gruppides 

ruumisekkumised, mis panevad 

igapäevast ruumi nägema hoopis 

teistsuguse pilguga. 

Kaasa pinal, liim ja käärid 
5 h 

päevas 
403 https://goo.gl/forms/cWyjDBEPUQBY1AFC2 

Kampsuni/suvise topi või 

pluusi kudumine ülevalt 

alla ilma õmblusteta 

(15 õpilast) 

7.-11.klass A. Pärnpuu 

Koome kampsunit või pluusi, alustades 

kaelusest. Kampsun või pluus kootakse 

ühes tükis, ei ole ühtegi õmblust. 

Sedasi kududes saab kudumit pidevalt 

proovida ja teha enda järgi vajalikke 

muudatusi. Saab kasutada endale 

meeldivaid mustreid ja värve. 

Kaasa on vaja võtta lõng, 

ringvardad ja mõõdulint. 

Lõnga materjal omal vabal 

valikul. 

5 h 

päevas 
404 https://goo.gl/forms/800JBxtPamE75nf93 

TKG ägedaks 

(15 õpilast) 
6.-11. klass K. Tolsberg 

Kas sul on mõtteid, mida saame 

üheskoos ise ära teha, et meie kooli 

muuta ägedaks? Kui vastasid "jah", siis 

see on sinu projekt! 

Pildistame, joonistame ja käime ringi - 

teeme igasuguseid lahedaid asju, mis 

aitavad koolielu mõnusamaks muuta 

Kaasa pinal ja joonistustarbed 
5 h 

päevas 
503 https://goo.gl/forms/TQH1WOawxFzwAKOj1 

  

https://goo.gl/forms/Nwn4XSbPnq2J3Yi12
https://goo.gl/forms/lOPuoOr9zQOje7aY2
https://goo.gl/forms/cWyjDBEPUQBY1AFC2
https://goo.gl/forms/800JBxtPamE75nf93
https://goo.gl/forms/TQH1WOawxFzwAKOj1
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Projekti nimi Osalejad Õpetajad Lühitutvustus Lisainfo Kestvus Ruum Registreerimine 

TKG ajaleht 

(30 õpilast) 
10.-11. klass 

K.Papp 

L. Vahemets 

Õpilased tutvuvad olulisemate 

ajakirjanduslike liikidega. Saavad 

teada, mis on ja kuidas ise teha uudist, 

intervjuud, reportaaži, arvamuslugu, 

arvustust, reklaami. Õpilased teevad 

ise koolile ajalehe. 

Kaasa pinal  
5 h 

päevas 
401 https://goo.gl/forms/gbM4dgOYihaNDv332 

Maalimine linnaruumis 

(30 õpilast) 
10.-11. klass 

M.Maarits 

K.Skiller 

Maalime akvarellvärvidega õues, 

vaatleme ja jälgime ning jäädvustame 

paberile. Esimesel päeval koguneme 

töövahendite ettevalmistamiseks koolis 

kunstisaalis kell 9.00 

Täpsem info vajalikest 

kunstivahenditest õpetaja 

Malle Maaritsalt 

5 h 

päevas 

Linnaruumis. 

Kogunemine 

1.päeval 

kunstisaalis 

https://goo.gl/forms/gbcJVUIBMCDQzcLr1 

Ühiskond peeglis 

(15 õpilast) 
10.-11. klass M.Küla 

Ühiskond peeglis. Kuidas vaatab 

ühiskond vastu peeglist? Katsetame 

koos, kuidas läbi teatrilava peegeldada 

seda kõike, mis meie ümber toimub- 

pisarad, valu, rõõm ja naer. 

Kaasa pinal 
5 h 

päevas 
502 https://goo.gl/forms/VNFcOmsRgAV5U3Ox1 

 

 

https://goo.gl/forms/gbM4dgOYihaNDv332
https://goo.gl/forms/gbcJVUIBMCDQzcLr1
https://goo.gl/forms/VNFcOmsRgAV5U3Ox1

