
Loovus, loovus hariduses, õpilaste loovuse arendamine

EDA HEINLA

TLÜ loovusõpetuse dotsent

Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu 

toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning 

haridusasutuste juhid“

Ettevõtlus- ja tehnoloogiaõpetajate suvekool



Milleks meile loovus? 

1) Ühiskonna paremaks muutmine (uued teadmised  inimeste tervise ja 
heaolu nimel). 

2) Iga inimese eneseteostus.

3) Tähenduse leidmine oma olevikule ja tulevikule:

▪ Loometegevusega kaasneb kulgemise seisund  – nauding 
optimaalsest  pingutusest (Csikszentmihalyi, 1990, 1996).

▪ Rõõm oma loovuse avaldumisest huvialadel, erialadel(Lepisto ja Pratt, 
2017). 

▪ Loometulemuste jagamine teistega annab endale väärtuslikkuse ja 
tähtsuse tunde (McKay, Grygiel ja Karwowski, 2017). 

▪ Vaimse pärandi maha jätmine: loometulemusi saavad nautida ka 
tuleviku põlvkonnad, mis aitab oma surelikkusega hakkama saada 
(Martela ja Stegeri, 2016).



LOOVUS
Runco M. (2012)

LOOMETULEMUS, MIS ON:

UUDNE, ORIGINAALNE

KASULIK, MÕISTETAV

EETILINE, KOHANE

NELJA LOOVUSE MUDEL 
(Kaufman, Beghetto, 2009)

Väljapaistev loovus 

Erialaloovus – eriala inimeste poolt tunnustatud 

loometulemus

Argiloovus - endale uudne lahendus, tegevuse 

tulemus,  käitumine, idee jne 

Õpiloovus - “loomingulised sähvatused“, mida 

kogeme uut õppides, selle alusel oma
teadmiste loomine,  arusaamade kujundamine. 



Individuaalne (esmane) ja sotsiaalne (teisene) loovus
Runco, M. ja Beghetto, R. (2019) 

Individuaalne (esmane) loovus Sotsiaalne (teisene) loovus

Sotsiaalne loovus on individuaalsele loovusele teiste poolt (lähedased, kolleegid, ala 
spetsialistid jne) antud tõlgendus.

Individuaalne loovus võib olla sotsiaalselt märgatud, aga kui ka mitte, siis ikkagi jääb 
see vähemalt isikule endale tema loovuseks. 

Originaalne 

interpretatsioon

Teistele 

tutvustamine, 

märkamine

Sotsiaalne 

tõlgendus  



Klaus Urbani loova isiku tunnusjooned 

divergentne 

mõtlemine, 

tundlikkus 

probleemide 

suhtes

üldteadmised

ja vaimsed 

võimed

Sisemine 

motiveeritus

keskendumine, 

püsivus, 

kannatlikkus

Avatus, 

mitmetähenduslik

kuse talumine, 

lõõgastumine

spetsiaalsed 

teadmised ja 

oskused

Eneseteostus



ÕPILOOVUS ARGILOOVUS LOOVUS JA TERVIS

ERIALANE ENESETEOSTUS

Uutele teadmistele, 

väljakutseteleavatus

Endale uudsed 

arusaamad

Loomeprotsessi 

nautimine

Uudsed lahendused

Uued teadmised ja 

tegevused 

Heaolu ja õnnelikkus

Paindlikkus ja vastupidavus

Uuele avatus

Loomerõõm endale / teistele

ERIALALOOVUS



LOOVUS HARIDUSES
NACCCE (1999):National Advisory Committee on Creative and Cultural

Education, /Briti rahvuslik loova ja kultuurilise hariduse nõuandev komitee

Loovus: rikkaliku kujutlusvõimega mõtlemine ja tegevus, mille 
tulem on 
ouudne (vähemalt õpilasele endale), 
o teistele arusaadav ja 
oseotud antud ülesandega. 



Loovus hariduses (Beghetto, 2017)

Loovusest õpetamine: 

▪ loovuse mõiste, loovuse uurimused;

▪ loovuse avaldumist toetavad isiksuslikud ja keskkondlikud tegurid;

eeldus: õpetaja loovuse alased teadmise

Loovalt õpetamine:

▪ loovust toetavad  õppimise meetodid, - materjalid, - keskkond

▪ õpiloovus: aeg ideede märkamiseks, kuulamiseks, arendamiseks

▪ loovust väärtustav tagasiside

eeldus: õpetaja loovus „ma olen loov, uudishimulik, avatud õpilaste loovusele “ 

Loovate pädevuste õpetamine 

▪ õppeainete põhised loovust toetavad ülesanded, projektid;

▪ loovust arendavad programmid (loova mõtlemise harjutused, kujutlusvõime 

arendamine, mänguline õppimine, loovustehnikad)

▪ Loova enesetõhususe arendamine

eeldus: turvaline, mänguline ja hinnangute vaba õhkkond 



Soovitused loovalt õpetamiseks

▪ Toeta mõtlemise paindlikkust, õppeainete lõimimist

▪ Toeta ideede jagamise ja küsimuste esitamise julgust

▪ Anna võimalusi ülesannete lahendamiseks omal viisil, uuel viisil („Mis juhtuks, 
kui…“).

▪ Viivita uutele ideedele tagasiside andmisega, ebamäärasus on üks osa 
loomeprotsessist.

▪ Aita õpilasel leida see, mida ta armastab teha. Anna talle võimalus näidata oma 
oskusi ja võimeid klassi ees.

▪ Arenda õpilase loovat enesetõhusust ehk usku oma loovatesse võimetesse.  

Pea meeles – õpilased imiteerivad sinu  loovat tegutsemist ja mõtlemist:

o Usu, et oled loov ja jaga oma loomeprotsessi, loometulemusi

o Ole tunnis paindlik,  reageeri õpilaste ideedele, küsimustele ja ka meeleolule

Hoia enda sisemist motiveeritust ja optimismi oma tööd tehes!



TLÜ raamatukogusse tellitud: loovalt projekteerimise ja tehnoloogia õpetamine



Õpilaste loovus disaini ja tehnoloogia õppeaines
Rutland, Barlex (2006)

London, 11-14. a. õpilased

▪ õpilase huvide ja oskuste kattumine ning  toetav klassiruumi õhkkond (Amabile, 
1990); 

▪ õpetaja otsustab õpilase töö uudsuse üle: isik-ala-valdkond (Csikszentmihalyi, 
1999).

Teadmised (üld-, 
õppeainete) ja 

oskused

Ülesandele 
suunatud 
sisemine 

motivatsioon

Loovusega 
seotud oskused,  
loomeprotsessi 

suunamine



Õpilaste loovus disaini ja tehnoloogia õppeaines

Loovuse kriteeriumid disaini ja tehnoloogia valdkonnas:  

1) Kontseptsiooni või idee uudsus, teostatavus, kasulikkus 

2) Esteetiline uudsus – meelte (nägemine, kuulmine, puudutamine, maitse 
ja lõhn) meelitamine 

3) Tehniline loovus – toote tööviisi, komponentide, materjalide uudsus

4) Disainitöö loovus –toote valmistamise protsessi ja tööriistade uudsus. 

Loovus avaldumist toetavad tunni  eeldused: 

▪ Ülesande esitamine - lõppeesmärk ei ole selge. Näiteks: „oled saanud 100 
eur, et kujundada midagi millel istuda, või midagi sellist, mis on ülespoole 
suunatud ". 

▪ Rahulolu, turvalisust ja lõõgastumise kogemust toetav keskkond, annab 
riskeerimise ja koostöö julguse.

▪ Kulgemise seisund



Hoolitse õpilaste kulgemise seisundi eest –
- tegevuse väljakutsed/ eesmärgid peavad olema tasakaalus  tajutavate 
võimetega/ oskustega; 
- väljakutsed ja selleks vajalikud võimed peavad olema suhteliselt kõrged 
(Csikszentmihalyi,  2007)

VÄLJA
KUTSED

ärevus

KULGEMISE KANAL 

süütunne

apaatia         tüdimus lõõgastumine            kontroll

VÕIMED, OSKUSE



Töö ja kulgemine



Loovuse kursus ettevõtluse koolituses
Inglismaa keskkooli õpilastele (n=200)

Morrison, Johnston (2003)

Tund Teemad

1. Mis on loovus? Mis mõjutab loovat ja ettevõtlikku tegutsemist? 

2. Loovust toetav õpikeskkond? 

3. Loovustõkked, kuidas neid eemaldada

4. Loovustehnikad

5. Loomeprotsess

6. Probleemide määratlemine

7. Millist teavet on vaja probleemide lahendamiseks

8. Ideede genereerimine, divergentne mõtlemine

9. Ideede hindamine, konvergentne mõtlemine

10. Teostamise plaani väljatöötamine

11. Esitlus ja hindamine



Loomeprotsess  (Wallas, 1926; Holm-Hadulla, 2013)

ärevus probleem

vastuolu

UMMIK

info, 

teadmised

inkubatsioon

KIRGASTUMINE

illuminatsioon

kontrollimine

viimistlemine

innustus

aeg



LOOVAD OSKUSED

Loov mõtlemine: 

Divergentne mõtlemine 

oMõtete voolavus –mõtete, ideede ja kujutluste paljusus

oMõtlemise originaalsus – uudsed, ebatavalised ideed, mõtted 

oMõtlemise paindlikkus – erinevad objektid, ainevaldkonnad 

oMõtlemise üksikasjalikkus – viimistletud, detailsed lahendused 

Konvergentne mõtlemine

Divergentse, intuitiivse mõtlemise ideede, mõtete, lahenduste selekteerimine, 

koondamine.

Küsimuste esitamine ja probleemide püstitamine

Lünkade taipamine infos ja teadmistes, tundlikkus vastuolulisuse suhtes. 

Intuitiivne mõtlemine 

Osaliselt  teadvustamata, äkiliste (müstiliste) mõtete ja ettekujutuste terviku 

teadvustamine.  

https://www.doctorsalarkhan.com



Kujutlusvõime

Kogemuste, sündmuste, mälestuste, tunnete  ja  teadmiste kombineerimine 

fantaasiakujunditega. 

Tulemuseks on kujutluspilt, mis ei  ole tajutavalt olemas siin ja praegu.

Loovus on kujutluspiltide realiseerimine.

Kujutlusvõime tulemus: kujutluspilt, mis tekkib erinevate kogemuste 

kombineerimisel tulemusena. 

Loometulemus: kujutluspiltide edasiarendamine 

uudseteks ideeks, lahendusteks. 



LOOVUSHARJUTUSED

Mis võiks juhtuda, kui.....

....maailmas ei ole enam ööd?

.....kui kõik inimesed maailmas oleksid 5 cm pikkused?

.....kui inimestel on tiivad ja nad saavad lennata nagu linnud?

Kuidas võiksid need kõnekäänud toimida igapäevastes suhetes ja 
olukordades?

Tal on silmad kuklas

Ta naerab nii et suu on kõrvuni

Tal on pea laiali otsas

Tal on paks nahk



Enneolematud asjad
Mis asjad need võiksid olla? Joonista pildid. 
Kuidas neid saab kasutada või mida nad teha oskavad?

SKILIMANTIKEL

KOSTAAL

PIRMUMINE

LUNTRAMINE

TIRRUPIIKS

ANSUMARTILL



Mitut inimest näed? (max 9) Mis on fotol?

www.slideshare.net



Kujutlusvõime ergutamise videod

• https://www.youtube.com/watch?v=2PD55fyRBxI

• https://www.youtube.com/watch?v=CYD8zRDaE1I

• https://www.youtube.com/watch?v=wLHd91tAI5s

• https://www.youtube.com/watch?v=Q8q5h_0PiRU

• https://www.youtube.com/watch?v=ziT-jcZHqs8

• https://www.youtube.com/watch?v=N7cigdeDNVQ

• https://www.youtube.com/watch?v=F4QfenGU-GY

• https://www.youtube.com/watch?v=llLVk2fqylA

• https://www.youtube.com/watch?v=2PD55fyRBxI

• https://www.youtube.com/watch?v=j-v95EMDO1Y

• https://www.youtube.com/watch?v=rVAeaIafIxA

• https://www.youtube.com/watch?v=P3enkbcMILQ

• https://www.youtube.com/watch?v=i0kjYxcsn2U

• https://www.youtube.com/watch?v=K8rpo9e7tvg

https://www.youtube.com/watch?v=2PD55fyRBxI
https://www.youtube.com/watch?v=CYD8zRDaE1I
https://www.youtube.com/watch?v=wLHd91tAI5s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8q5h_0PiRU
https://www.youtube.com/watch?v=ziT-jcZHqs8
https://www.youtube.com/watch?v=N7cigdeDNVQ
https://www.youtube.com/watch?v=F4QfenGU-GY
https://www.youtube.com/watch?v=llLVk2fqylA
https://www.youtube.com/watch?v=2PD55fyRBxI
https://www.youtube.com/watch?v=j-v95EMDO1Y
https://www.youtube.com/watch?v=rVAeaIafIxA
https://www.youtube.com/watch?v=P3enkbcMILQ
https://www.youtube.com/watch?v=i0kjYxcsn2U
https://www.youtube.com/watch?v=K8rpo9e7tvg


Võrdlemine aitab muuta sinu jutustamisoskust huvitavamaks ja 

mitmekülgsemaks.

Mõtle välja igasuguseid võrdlusi toodud olukordade kohta. Püüa välja 

mõelda ebatavalisi ja naljakaid võrdlusi – selliseid, mille peale keegi teine 

sinu arvates ei tule.

Aeg lendas nagu …

Linnud laulsid nagu …

Minu jäätis suurenes nagu …

Taldrikud tormasid mööda nagu …

Hiired tantsisid nagu …

Kahvel ja nuga vaidlesid nagu …

Ma muutusin selliseks nagu …



Piltmõistatused
http://www.folklore.ee/Reebus/

Mis toimub pildil? Mõtle ise välja piltmõistatusi. 

http://www.folklore.ee/Reebus/


Joonistuse lõpetamine
Need on pildi alguse jooned ja pealkirjade esimesed tähed. Lõpeta alustatud 
joonistused ja lisa pealkirjad. Mõtle välja selliseid asju, tegelasi ja olukordi, 
mille peale keegi teine sinu arvates ei tule. 

Ve…               Li….                      Ar….                Tu…                             Ka…



Asjade kasutamine teisel eesmärgil

Me võime paljusid asju kasutada mitmel erineval viisil. Paku toodud asjadele 

nii palju kasutamisvõimalusi, kui sul iganes pähe tuleb. 

Sa võid esemete mõõtmeid suurendada ja vähendada. Mõtle välja 
ebaharilikke ja naljakaid kasutamise võimalusi.

▪ Milleks saab kasutada vanu autokumme?

▪ Milleks saab kasutada vanu ajalehti?

▪ Milleks saab kasutada hambaharja?

▪ Milleks saab kasutada kirjaklambrit?

▪ Milleks saab kasutada telliskivi?

▪ Milleks saab kasutada pappkarpe?



Kujundite täiendamine
Proovi kui palju asju, tegelasi või nähtusi jõuad joonistada nendest 
kujunditest (ette antud vähemalt 10 algkujundit)



Uued nimetused
Kujuta ette, et sinule on antud austav ülesanne välja mõelda uued nimetused 
meile tuntud asjade uuel viisil kasutamisele. 
Paku välja igale asjale vähemalt kolm nimetust. Püüa välja mõelda selliseid 
nimetusi, mille peale teised sinu arvates ei tule.

Näide: jalanõud, millega saab vees töötada - akvasaapad

▪ raamat, mille sa võid ära süüa kui oled selle läbi lugenud -

▪ maja, mis automaatselt pöördub selles suunas, kus päike 
paistab –

▪ loom, millel on kaelkirjaku keha ja lõvi pea –

▪ võililledest tehtud leib -



Pildi lõpetamine
Kunstnik alustas pildi joonistamist, kuid jättis millegipärast pooleli. Joonista 
see pilt valmis. Sa võid joonistada nii, nagu tahad, nagu sulle meeldib. Kõik, 
mida sa teed, on õige, siin ei saa midagi valesti minna. Mõtle pildile huvitav 
pealkiri.



Näpujälje täiendamine

Kes, mis on pildil? Täienda pilti, lisa juurde ebatavalisi asju, enda näpujälgi, 

naljakaid tegelasi. Mõtle oma pildile pealkiri.



Visuaalne mõtlemine ehk joonmeedia 

https://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU

http://www.youtube.com/watch?v=S5DJC6LaOCI&index=1&list=PLL1xovlsvrqKYwu_d7Hm
pRQfQ713ovcTa

Vali paariline, kirjutage 10 juhuslikku sõna, vahetage sõnad. 
Joonista sõnad, mõistatage vastastiku, mis sõna on 
joonistatud. 

blog.discoveryeducation.com-
www.davegrayinfo.com-

https://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU
http://www.youtube.com/watch?v=S5DJC6LaOCI&index=1&list=PLL1xovlsvrqKYwu_d7HmpRQfQ713ovcTa


LOOVUSTEHNIKAD

Ideede genereerimine (divergentne mõtlemine): 
• lükka otsustamine edasi (ära ütle „tehtud“); 
• taotle kvantiteeti („veel kolm ideed“); 
• „Ei“ kritiseerimisele; 
• kasuta stimuleerimiseks helisid, visuaalseid efekte; 
• otsi ühendamise võimalusi („mis siis saab kui ühendame 

kaks ideed”).

Ideede koondamine (konvergentne mõtlemine): 
• kasuta ainult positiivset otsustamist;
• ole tähelepanelik kaaslaste suhtes:  ei kritiseeri, kõik ennast 

turvaliselt; 
• kaalutle uudsuse üle.



Mõtete kirjutamine  6-3-5 tehnika
https://www.youtube.com/watch?v=DMpdPrm6Ul4

6 osalejat – 3 ideed - 5 minuti jooksul 
▪ iga osaleja sõnastab oma lehele ühise probleemi  ja kirjutab 3 

ideed probleemi lahendamiseks (5. min. jooksul 6-10 sõnaga) 
▪ annab lehe edasi järgmisele osalejale
▪ järgmine kirjutab oma kolm ideed
▪ Ideede hindamine 

Probleem: Kuidas.....

Idee 1 Idee 2 Idee 3

1 osaleja

2

3

4

5

6

https://www.youtube.com/watch?v=DMpdPrm6Ul4


Maatriksid
Mõtle välja uus tool! 

Väline kuju Materjal

Tekstiil Kivim Plastik Puit

Karp

Kauss

Torn

Seen

Kasutusala Kirjutustööks Lapse

hoidmiseks

Muusika

kuulamiseks

Magamiseks



Luuletus A Luuletus B

Üle mu õue sammuvad 

päevad pikas reas.

Nad tulevad kusagilt hommiku 

kandist, 

Toredate nägudega noored 

matkamehed, ja lähevad 

õhtute poole.

Kuni silmapiirini on näha 

nende vaarudes hallimaks 

muutuvaid selgi. Suuman

Eluaeg olen tahtnud õue. 

Mida see mulle tähendab?

See on hinge ainuke nõue, 

mis mind elule lähendab.

Oo, kui raske on meie kliimas, mis 

on umbsuudust hall. 

Olen tädile kooke viimas, metsatee 

on mu jalge all. Viiding

Luuletus C

Määrdunud lumi, metsasina,

lepakoore maik...

Ei saa aru, mille ootel

kõik on nõnda vait.

Hallis taevas äkki särab

kullakarva laik! Viivi Luik

Luuletus D

Saada mulle seebimulle

Saada seebivahtu ka

Ma ei tea kui palju võib neid 

ümbrikusse mahtuda

Ja kui mahub liiga vähe 

saada mulle faksi teel



Mõttesketšid

▪ Igal osalejal paber, joonistusvahend. Sõnastatakse koos probleem.

▪ Iga osaleja joonistab ühe või paar sketši selle kohta, kuidas probleem võiks 
olla lahendatud. 

▪ Valmis sketš antakse edasi naabrile, kes täiendab või joonistab uue.

https://img.freepik.com/free-vector/business-idea-sketch-
hand-drawn-doodle_190729-90.jpg?size=338&ext=jpg

https://as1.ftcdn.net/jpg/00/61/11/86/500_F_6
1118691_FXD4AmShZKfG5xarfMeE4SJ8P9ZlLue
Q.jpg



SCAMPER
https://www.youtube.com/watch?v=ue5sGtGb_i0

S Substitute Asenda: Mis, kes võtta ära; vahetada (terve osa või detail, 

materjal, värv, nimetus)?

C Combine Kombineeri: Millised üksikosad, detailid võiks teisiti 

ühendada; milliseid materjale võiks kombineerida? 

A Adapt Kohanda: Milliseid teisi ideid või tegevusi, detaile võiks 

soovitada;  mida, keda  võiks kopeerida, mujalt kasutada?

M Magnify Võimenda, suurenda: Milles liialdada, või teha suuremaks; 

üle pakkuda; mida võiks teha kõrgemaks, tugevamaks?

P Put to other 

uses

Kasuta teisel eesmärgil, teises kohas: Milleks veel võiks 

seda kasutada; kas seda võiksid kasutada mõne teise 

valdkonnas? 

E Eliminate

ore minify

Eemalda või vähenda: Kuidas saaks teha seda 

lihtsamaks; millised osad ära võtta, nii et põhiidee, -

toimimine jääks alles? 

R Reverse/ 

rearrange

Tee vastupidi, korralda ümber: Kas võin vahetada 

üksikosasid; kas on võimalik muuta järjekorda? 

https://www.youtube.com/watch?v=ue5sGtGb_i0




Tähesära

▪ Suurele paberile kuusnurkne täht, selle keskele probleem, muudetav toode

▪ Igasse tippu küsimus: kes?, mis? miks? kus? kunas? kuidas? 

▪ Küsimused mida saab esitada probleemi, toote kohta ja nendele vastamine.

▪ Saadud vastustele esitakse uuesti küsimusi. 

Kes?
Mis?

Miks?Kuidas?

Kus?Kunas?



Viimase 24-tunni tegevused

▪ Rühmaliikmed loetlevad nende viimase 24 tunni sees tegevusi. Rühma 
juht paneb need kirja. Võivad olla ka tavalised toimingud. 

▪ Juht esitab selge probleemipüstituse

▪ Arutatakse, millised on probleemi lahendamise võimalused tuginedes 
rühmaliikmete viimastele tegevustele. 

????



Sünektika
Isiklikud analoogiad  

samasta ennast probleemiga või objektidega.

Kujuta ette, et oled oma jalgratas. 
• Mis sulle meeldib sõidukina?
• Kas sa oled endaga rahul? 
• Mis on sinu tugevad ja nõrgad küljed? 
• Milline reis, sõit sulle kõige rohkem meeldib? 
• Kuidas sa ennast tunned kui kohtud teise rattaga? 

Kujuta ette, et sa oled suure kaubamaja lükanduks
• Missugused olukorrad sulle ohtlikuna tunduvad?
• Miks mõned inimesed sind valesti kohtlevad?
• Miks sa vahel kiusu ajad ja oma kasutaja ukse vahele jätad?
• Kuidas kujundada keskkond sulle sõbralikumaks?



http://www.youtube.com/watch?v=wLWV0XN7K1g

Mõistekaart
Tony Buzan 

http://www.youtube.com/watch?v=wLWV0XN7K1g


Rightbraining
http://creatingminds.org/tools/rightbraining.htm

➢Mõtle probleemile, mis vajab lahendamist; esemele, mida tahad 
täiendada, välja töötada; 

➢ kritselda, mis iganes pähe tuleb;
➢ vali välja 2-3 kritseldust ja ühenda need omavahel
➢ mõtle kritseldustele pealkirjad. 

Näide: Pidu + lennuk = lindilennuk

creatingminds.org-



Märkmikud ja ideede panga loomine

▪ Igale osalejale märkmik, kus on sõnastatud probleem. 

▪ Osalejad kannavad märkmikku kõik päeva jooksul pähe tulnud ideed. 

▪ Iga nädal antakse täiendavat infot probleemi kohta.

▪ Peale nelja nädalat esitab iga osaleja kokkuvõtte: parim idee; idee edasi 

uurimiseks, ideed, mis ei ole probleemiga seotud  
http://www.inspiratsioon.ee/nipinurk-inspiratsiooni-ideede-talletamiseks/

http://www.inspiratsioon.ee/nipinurk-inspiratsiooni-ideede-talletamiseks/


Kuus mõttemütsi De Bono, 1992
http://www.youtube.com/watch?v=cjVxSk1MqO4

Objektiivselt mõtlev valge kaabu – faktid, numbrid, statistika. Too välja 
võimalikult palju objektiivseid andmeid. 

Intuitsiooni virgutav punane kaabu – impulsiivne, vaistlik tegutsemine. 
Esita oma arvamus sisetunde järgi. 

Kriitika ja skeptika must kaabu. Arvusta  kõiki ideid, arvamusi.

Optimismi ja positiivse mõtlemise kollane kaabu. Hoia arutelul üleval usu 
headesse võimalustesse, rõhuta probleemi lahendamist. 

Arengu ja loovuse roheline kaabu. Loobu vanadest mõttemallidest ja ürita 
leida midagi radikaalselt uut.

Tervikmõtlemise sinine kaabu. Kõrvuta erinevaid  lähenemisviise, 
leia ühendav alge ja loo tervikuid.  

http://www.youtube.com/watch?v=cjVxSk1MqO4


Lugemiseks

• Loovustehnikad: 99 viisi ideede leidmiseks. Elina Kallas. Tartu: E. Kallas, 2015.

• Lapse loovuse hoidmine ja arendamine. Toim. Eda Heinla. Atlex, 2020.

• Joonistades nutikaks: ülesandeid loogika ja loovuse arendamiseks alus- ja alghariduses.  
Marju Türnpu (toimetanud Ele Jaagusoo). Tartu: Atlex, 2018.

• Pai lapse loovusele: inspiratsiooniraamat laste loovuse toetamiseks. Jaana Ojakäär-
Kitsing (toimetaja Killu Meile). Tallinn: Pegasus, 2018.  

• Eesti-teemalised loogika- ja loovusülesanded iseseisvaks õppimiseks. Alari Kasemaa. 
Tallinn: Cum Laude, 2017.

• Õpime rõõmuga matemaatikat: praktilisi harjutusi lapse loogilise mõtlemise, loovuse,
arvutamisoskuse arendamiseks. Erika Naudi, Rahel Rist, Evelyn Aus, Anneli Liis 
(toimetaja Eve Kask). Tallinn: Maurus, 2011.

• Õpime rõõmuga: praktilisi harjutusi lapse keele, loovuse ja fantaasia arendamiseks. Erika 
Naudi, Rahel Rist, Evelyn Alus, Anneli Liis (toimetaja Ele Ainsoo). Tallinn: Eesti Ajalehed, 
2010.

• Ise ütlen, et mina tean: loovuse harjutustik. Riina Paatsi. Tallinn: Avita, 1997.

• Sinu laps suudab mõelda nagu geenius: kuidas lapse anded esile tuua. Bernadette
Tynan,  tõlkinud Annela Alev (toimetanud Piret Joalaid). Tallinn: Tänapäev, 2007.

• Loomismäng: muusika-, sõna-, liikumis-, kunsti- ja värviharjutusi rühmatööks. Eha 
Rüütel, Taimi Elenurm, Alice Pehk jt. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2001.



Uudistamiseks internetis

Harald Lepisk http://www.inspiratsioon.ee/loovus/

Indrek Maripuu http://loovusait.ee

• http://managementhelp.org/blogs/training-and-
development/2011/12/19/unlocking-creative-potential-a-neuroscience-
approach-part-i/

• http://www.asa3.org/ASA/education/think/methods.htm#i

• http://www.asa3.org/ASA/education/think/sde.htm

• http://geniusrevive.com/en/activating-reativity

• http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_CT.htm

• http://www.mycoted.com/Main_Page

• http://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques

• http://creativitygames.net/

• https://geniusrevive.com/en/activating-creativity/7-activating-reativity.html

• http://eng50411.tripod.com/psolving.htm

• http://www.mycoted.com/Main_Page

• http://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques

• http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Techniques/index.html

• http://virtualsalt.com/crebook4.htm

• http://www.creativityworkshop.com/prague.html

http://www.inspiratsioon.ee/loovus/
http://loovusait.ee/
http://managementhelp.org/blogs/training-and-development/2011/12/19/unlocking-creative-potential-a-neuroscience-approach-part-i/
http://www.asa3.org/ASA/education/think/methods.htm#i
http://geniusrevive.com/en/activating-reativity
http://www.mycoted.com/Main_Page
http://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques
http://creativitygames.net/
https://geniusrevive.com/en/activating-creativity/7-activating-reativity.html
http://eng50411.tripod.com/psolving.htm
http://www.mycoted.com/Main_Page
http://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques
http://virtualsalt.com/crebook4.htm
http://www.creativityworkshop.com/prague.html


Igavle julgelt.  Loovus saab alguse igavusest
Voldemar Kolga

Juhan Liiv: 

Igav liiv ja tühi väli,
taevas pilvine;
jõuan tulles metsa äärde,
tuleb nõmmetee.

▪ Igavust ei ole antud, ei vedele igal pool.

▪ Igaüks leiab oma nõmmetee, et hakata igavlema. 

marathon100.com

http://marathon100.com/est/uudised/v%C3%B5istlused.n/muljed-eesti-maastikumaratonist-ehk-kuidas-teha-vaeikese-eelarvelist-ueritust-nii-et-koik-on-vaega-rahul


SUUR TÄNU!


