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Lapse vanuseline „portree“ 

kujutavas kunstis 

Kui poleks kultuuri, siis poleks ka 
haridust. Ja vastupidi: kui poleks 
haridust, poleks ka kultuuri ja selle edasi 
arengut. 



  

Mis on ühist väikeste laste ja 
impressionistlike kunstnike vahel?
 Vaba eneseväljendus, 
 huvi eksperimenteerimise ja avastamise 

vastu,
 armastus värvide vastu,  
 ja joonistuste julgus.  

Lapse jaoks on tähtis protsess, mitte tulemus.
Kuigi ka tulemus vaimustab ja rõõmustab alati.
Emotsioonid on selle juures alati kõige
selgemad, tugevamad - need väljendavad
suhtumist maailma ja iseendasse. 



  

Miks võtavad loomad
vahendeid ja milleks?

 Milliseid joonistusi 
nad teevad? 

 Katsed ahvidega: 
nende joonistused 
on abstraktsed ja 
väljendavad 
emotsioone.

 Igal imetajal on oma 
käekiri



  

Kumma pildi maalis kunstnik?

šimpans Kongo kunstnik Franz Kline



  

Arva, kes maalis?



  

Vaata, kas arvasid õigesti?

šimpans Kongo minisiga Minto



  

Gorilla Michaeli kunstitööd



  

Nii maalivad elevandid ja koer

Tai elevantide Guinnessi rekordmaal
2,4x6m ja Rebasekoer Sammy



  

Nii maalivad ...

Kilpkonn ja šimpans Jimmy



  

 Aga me unustame, et ka igal lapsel on oma    
käekiri, tunnetus jm. Miks me  sunnime last    
joonistama nii, nagu meie näeme maailma

      (raamidesse seadmine).

 Loom ei saa joonistada nii nagu inimene,
      aga teda saab dresseerida. Nii sunnime
      meie ka lapsi.

         



  

Alla 1-aastase lapse 
„joonistamise”   iseärasused.

 Mida varem me lapsele värvid kätte anname, 
seda parem! Mitmed teadlased ja 
pedagoogid soovitavad, ilma naljata, 
alustada juba 6-8 elukuul. 

 Imikule antakse poroloonitükk või pehme 
lapike. Kui laps on selle kätte haaranud ja 
veidi aega mänginud, siis võtab täiskasvanu 
lapse käe ja kastab švammitüki värvi sisse – 
koos „joonistatakse“ midagi paberile. Mõne 
aja pärast proovib laps seda kõike juba ise 
teha , kusjuures suure mõnuga.



  

1-2 -aastase lapse 
„joonistamise” iseärasused

• Tegevust iseloomustab pintsliga või   
pliiatsiga manipuleerimine.

• Protsessi käigus ilmuvad paberile juhuslikud 
jooned, kriipsud, täpid. 

• Pikkamisi hakkab väljendusviis muutuma: 
kriipsude tegemiselt läheb laps üle ringsetele 
liigutustele (paberile ilmuvad spiraalid, 
erinevate suuruste ja kujudega ringid), püüab 
täita kogu paberi. 

• Esimesed värvimisliigutused on sik-sakilised.



  

Lapse joonistus



  

 Laps näeb maailma tervikuna, mitte    
üksikosadena. Need oleme meie, kes oleme 
asjad üksikosadeks lahutanud.

 Kui laps pole õppinud maailma tundma, siis 
ei suuda ta seda mõtestada. 

 Meie ülesanne on anda lapsele teadmisi ja 
õpetada laps nähtusi lahti mõtestama



  

Baleriin ja sirkel

 Mille poolest on nad sarnased? 
      (sirged jalad, keerlemine)

 Ülekantud mõte: sirkel teeb ringe, baleriin ka.

 Ringne liikumine elus. Too näiteid 
(karussell...)



  

   
 Kunstilise töö sisu planeerimine  

(probleemi püstitamise põhimõte)

Püstitame küsimused:
         1. Milleks me lapsi õpetame?

         2. Kuidas me lapsi õpetame? 
 (mõtleme välja teooria)



  



  



  

Kunstilise süsteemi üldistus  

 Palli plastilise vormi baas ja tema võimaluste 
süsteem – kunstiline transformatsioon  

 Kõiki vorme saab kasutada kunstitegevuses: 
      koonus võib olla purikas, porgand...
      ovaal = kurk ...  Vorm jääb ju samaks.
         
 Lapsele ei pea õpetama kujundi nime. 

Lapsele tuleb anda eseme jaoks mõte. 



  

Nii saab õpetaja õpetada 
vormiõpetust, mõtlemist

 Võta paber ja keera see pikuti rulli. Mis see 
on? (pikksilm...)

 Keera paber nüüd laiupidi rulli. Mis see on? 
(torn...)

 Keerake ise ja leidke 5 erinevat vormi. Mis 
need on?

 Võib lastele ise variante anda ja suunata nad 
otsingutele: tehke sellest paberist binokkel, 
jäätisetuutu



  

Mäng savitükiga - 
diagnostiline metoodika

Võta savitükk ja vooli sellest mingi lihtne kujund, 
anna sellele uus vorm jne 

(-kala-part-uss...uuesti savitükiks)

 Kelleks muutub? Kelleks muutus?

• Kui laps küsib täiskasvanu käest: „Mis mul 
tuli?“, siis ta ei usalda iseennast ja tuleb  
koos temaga arutada.



  



  



  

Mäng savitükiga 2  

 Vooli plastiliinist kera ja hakka sellele vormi 
andma

 Milleks/kelleks muutub kera? (kakuke-õun...)

 Milleks/kelleks muutub silinder? (känd-
pliiats...)

 ....koonus? (jäätisetuutu-porgand...)

 ...ovaal? (muna-maasikas...)



  

Üldistav süsteem - mõte lapse jaoks 



  



  

Õpetusviis ja õpetusvõtted

 Õpetusviis – kuidas? 
            Näiteks, kuidas ümmargust vormi teha.

• Võtted – on väljenduslikud, detaile välja 
toovad. Näiteks, kuidas sellest 
ümmargusest vormist teha teisi vorme.

• Näiteks – ananassi tegemisel näitame 
algvormi, aga iga laps kaunistab selle ise.



  

Võimaluste ja võtete süsteem
Skulptuur. Kontuur.



  



  

Võimaluste ja võtete süsteem.
Siluett.  Reljeef.



  



  

Võimaluste ja võtete süsteem
Reljeeftehnika



  

Võimaluste ja võtete süsteem
Karkasstehnika

  
• Töö teostamisel 

kasutatakse mingit 
karkassi: pudelit, 
üllatusmunatopsi, 
karpi, munaresti 
vms



  

Kunstilise arengu mitmekülgsus

Mängud kujunditega

      1) Joonista 5-10 ringi! 
          Elusta need ringid! 
          (tee neist esemed, olendid vms)



  



  

        2) Joonista kolmnurki

            1 peab olema maja
            1 peab olema taim
            1 peab olema loom
            1 peab näitama Sinu hetkeemotsiooni



  



  

Mäng joontega

1) Meri

   Joonista horisontaalne laineline joon
   muuda joone kõrgust (see on näiteks: torm)
   muuda vahet (väike lainetus)
   tuule suund on paremale – kuidas lainet     

joonistad? Põhjus? Tuule suund vasakule...



  



  

         2) Merelained

             Joonista ühe pideva joonega 
             viiel erineval moel laineid

Mäng joontega



  



  

Rütm ja vorm

      3) Rütm.
          Tee joon nii, et kasutad 2-te erinevat 
           joont vaheldumisi – tekib rütm
 
      4) anna joonele vorm 
          (näiteks pannkook, täht)

     



  



  

Kompositsioon

        5) Kompositsioon

            Joonista 3 erinevat lille joone abil.

            Ühenda need üheks tervikuks – 
            tekib kompositsioon (näieks lilled vaasis)



  



  

„Võlumets“

• Oleme võlumetsas. Õpime vaatlema!
• Joonista paberile mingi vertikaaljoon. 
      See on puu. 
• Puu küsib:   Kelle või mille moodi ma olen? 

Kelleks ma saan?
• Meie küsime puult: Milline iseloom sul on, 

puu?(nii tekivad selle joonega assotsiatsioonid)
• Mõtle seoses selle joonega mingi liikumine
• Mõtle seoses selle joonega mingi lause!  (näit. 

Lõbus ojake voolab kivide vahel)



  

„Võlumets“

 Joonista oma puu kõrvale veel 2 puud 
(tõmba erineva kujuga jooned ülalt alla)

 Võib korrata eelpool kirjeldatud vestlust.

 Pööra paberit: jooned on horisontaalsed.

 Mida need jooned võiksid nüüd tähistada, 
sümboliseerida? (kindluse müür jne)



  

Assotsiatsioonid



  

• Lapsed võivad joont algul ka õhus näidata 
või moodustada koos „jooni“.

• Näiteks võivad  ühendada käed sirgelt 
(sirgjoon)

• Ühendada käed ja tõsta üles (sik-sak)

• Kes või mis see on? (siil, dinosaurus)

„Võlumets“



  

Allikad:
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- reprod, fotod  internetist
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Tänan!


