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“Looja ei saa kaia sissetallatud rada,  

ta peab leidma oma tee.  

Ta peab käima oma teed üksi. 

Ta peab välja langema kollektiivsest 
 psühholoogiast.“ 

 

Osho 



• loomine kui tegevus, ka loov mõtlemine 

• looming kui loomeprotsessi tulemus - uudne 
idee, toode, kunstiteos 

 

 



Leiutaja saab näiteks bioloogia ja zooloogia 
teadmisi kasutades avastada uusi seadmeid, 
seaduspärasusi- koostöö võimalus laborite vahel.  

Alexander Graham Bell uuris inimese kõrva ja sai 
teada, et kõrva väline kuju on märksa suurem kui 
kuulmist reguleeriv õhuke membraan. Kui luua 
suurem ja tugevam membraan, kas siis võiks heli 
võimsamini edasi anda? Nii sündis telefon.  



Looduse leiutised- 

looming 
 
 

• Nahkhiir - langevari  

• Kameeleon- anesteesia  

• Kala-  helikopter  

• Lendorav - iminapp  

• Kalmaar-  päikesepiste  

• Koolibri-  radar  

• Skorpion- kamuflaaž  

• Madu-elekter  

• Abalone merekarp- tank 



Loovad ja uuenduslikud ideed pärinevad paremast 
ajupoolkerast.  Parema ajupoolkera kasutajad 
on rohkem tunde- ja kunstiinimesed.  

Vasaku ajupoolkera kasutajad on rohkem reaalala 
inimesed. 

 

          

 
Suur pilt Detalid 



  Kummale poole näed naisefiguuri pöörlemas?  

Kas päri- või vastupäeva? 



Kui figuur pöörleb päripäeva (paremale), siis 
domineerib su parem ajupoolkera. 

Kui figuur pöörleb vastupäeva (vasakule), siis on 
domineeriv su vasak ajupoolkera. 

Väidetavalt näeb enamik inimesi naisefiguuri 
pöörlemas vastupäeva - igapäevaelus domineerib 
ratsionaalne otsustamine ja loogiline mõtlemine. 

  

Loogika on kasulik, samas ka  külm ja kalkuleeriv, 
loogika ei tantsi.  

Loovus tantsib- emotsioon inimlikkuse sügavusest.   

 

 

Püüa keskenduda ja näha tantsijatari pöörlemas ka teistpidi! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9CEr2GfGilw&t=33


Joonista naabrit 30 sekundit  

ja näita talle kujundit 
 

 



Kas on nii???? 
Vabandused, piinlikkus oma ideede avamisest 

teistele inimestele. Konservatiivne mõtteviis. 

Kardame, mida üteldakse, lapsed ei karda.  

Lapsed suhtuvad olukordadesse loovalt, nad 
proovivad leida uusi ideid ja võimalusi, avastavad 
erinevaid lahendusi, unistavad, fantaseerivad ning 
küsivad küsimusi.  

Koolis olukord muutub. Miks?  

Õppimise hääle asemel kuuleme klassist õpetamise 
häält. Paneme uuele olukorrale sildi külge. 

 



Mida kogesid? 
Vabandused, kohmetus või julgus ja eneseusk? 

 

Tänapäeval on olukord muutunud. Igaühelt 
nõutakse, et ta suudaks uutele väljakutsetele 
loovalt vastata.  

 

Hätta jäävad need inimesed nii tööl kui ka isiklikus 
elus, kes püüavad eluga toime tulla ainult koolis ja 
kodus õpitu abil.  

Koolist tublid õpilased 10ne aasta pärast? 



Igaühes on (olnud) õnnelik looja 
 Loovus aitab meil tavalistes ja tavatutes 

olukordades paremini hakkama saada.  

Loovalt kasvades ja arenedes ei kaota me 
originaalsust, võimet mõelda enneolematuid 
mõtteid, välja tulla ebatavaliste ideedega, 
improviseerida või luua omanäolisi kunstitöid. 

  

Loovus aitab meil valmistuda tulevaseks eluks, 
on seotud probleemide lahendamise oskuse 
ning õppimisvõimega. 

 



• Mõtle oma 
lapsepõlve 
lemmitegevuste 
peale. 

 

• Kas see on kuidagi 
seotud Sinu tänase 
tegevusega? 



Milliseid kogemusi ja oskusi 
peaksime õpetama täna 

õpilastele, et nad tulevikus oma 
töö- ja isiklikus elus  hakkama 

saaksid? 
 



 
Loovuse arendamisel on oluline 

roll tegevuse juhendajal 
 Vaba spontaanne eneseväljendus mingil 

alal- kunstis on on igaühele kättesaadav. 

Loovus vajab usaldust. 

 Tunnustame tingimusteta ja me tahame 
seda taas kogeda! Toetame paindlikku 
mõtlemist. 

Suuname õppijat iseseisvalt õppima ja 
tegutsema. 

 



Pakume õppijale võimalust mitmesuguste 
kogemuste, uute teadmiste ja oskuse 
omandamiseks.  

• Õiged töövahendid ja -võtted erinevates 
tegevustes. 

• Individuaalne tempo, võimalus pooleliolev töö 
valmis teha. Kohandame ülesannet vastavalt lapse 
võimetele.  

• Tutvustame õppijale erinevaid tehnikaid.  

• Varustame õppijat erinevate vahenditega, et ta 
saaks ise teha valikuid. 



• Meisterdustega lood tähtpäevadeks meeleolu, 
kaunistad ruume, lood kaarte ja kutseid 

• Samas tehnikas värve ja kujundeid muutes 
saad luua erinevateks tähtpäevadeks 
kaunistusi. 

• Milliseid kujuneid saad kasutada? 

näputrükis erinevate tähtpäevade puhul? 



 



 



 



Eesti rahvuslikud esemed ja 
ornamendid sobivad Eestis 

erinevate pühede tähistamiseks 

www.teatoimeta.ee 

 

Eesti rahvakunst 

 

http://www.teatoimeta.ee/
http://www.teatoimeta.ee/Eesti_rahvakunst_kaelises_tegevuse_449.htm


Sõlg ja prees Tutvustage erinevate kihelkondade 
rahvariideid ja küsige lastelt, kas 
rahvarõivastega kantakse ka ehteid? 
Missuguseid ehteid on nad näinud? Koolis  
on ehtelaegas, kus on erinevad ehted: 
käevõrud, kuldketid, sõled, preesid. 
Andke neile ülesandeks ehete otsimine, 
missugused kuuluvad rahvariiete juurde. 

Uurime lähemalt sõlge. Sõlg on üks kõige 
iseloomulikumaid eestlaste ehetest, 
kinnitina on ta ka peale iluasja ka 
tarbeese.  
Kui rahvarõivad valmistati kodus igas 
kihelkonnas, siis sõlgi valmistasid 
väljaõppinud meistrid, kes töötasid 
peamiselt linnades. Tavaliselt valmistati 
sõled – preesid hõbedast. 

 



Papptaldrikust sõlg või prees 
• papptaldrikud, värvilistest paberitest 

geomeetrilised kujundid, 
taaskasutusmaterjalid, PVA-liim, 
spray-värv, punane küünelakk 

Tegevus 

1. Vali sõle muster ja mõtle millised 
taaskasutusmaterjalid seda mustrit 
meenutavad 

2. Liimi need papptaldrikule ja lase 
tööl kuivada 

3. Värvi hõbedase või kuldse spray-
värviga üle, tee seda õues 

4. Kinnituseks võid teibiga liimida 
haaknõela ehte tagumisele küljele 
või riputada paelaga kaela 

 



Preesi toorik 
 
 
 

ja valmis prees 
Kuhiksõle 

toorik 



Sõbrapäev 
St. Valentine´ s 

• Eesti või teiste rahvaste püha? 

• Idee või kommerts? 

• Kuidas lõimid õppekavaga? 

• Milliseid väärtuseid saad edasi anda-  
märkamine, hoolimine? 



Südamed 
1. Voldi paber pooleks ja lõika  

Välja süda 

2. Lõika südamesse kujundeid 



Volditud 
südameümbrik 

1. Võta ruudukujuline   

paber ja lõika välja süda 

2. Voldi südame paunakesed 
keskjoone poole 

3. Keera alumine ots üles 

4. Voldi kaared südame 

paunakeste murdejooneni 

4. Voldi südame tipp maha 

5. Liimi ümbrik kinni 
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Toomas 



1. Voldi A4 paber pooleks 

2. Lõika ülemised südamekaared 

3. Ava paber 

Sõbrapäeva tasku 

1 2 3 



4. Ava paber ja voldi alumine  

paberipool südamekaarteni 

5. Voldi südame kolmnurgad 
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6. Voldi üleulatuv pabar alla  

ja nurgad südame taha 

7. Saad südametasku 

8. Kaunista tasku nimega 
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