
Erahuvikooli Halliku Huvikool tegevuskava “Keraamikaring”

1. Õppe eesmärgid

Keraamikaringi eesmärgiks on arendada lastes loovust, vormi- ja värvitaju,
planeerimisoskust, peenmotoorikat ning oskust lõõgastuda ja loomingulisest
tegevusest rõõmu tunda.

2. Õppemaht

● Õppetöö kestab 09. novembrist aprilli lõpuni, asendustundide vajadusel mai
lõpuni.

● Õppetöö toimub üks kord nädalas mahuga 55 minutit kord.
● Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

3. Õpingute alustamise tingimused

● Ringi võetakse vastu Randvere Kooli 1.-6. klassi õpilasi.
● Ringis saavad osaleda nii lapsed, kes on varasemalt antud ringis osalenud kui

ka need, kes ühinevad ringiga esimest aastat.
● Lapse registreerimine huviringi toimub seadusliku esindaja (lapsevanem või

eestkostja) poolt täidetud elektroonilise taotluse alusel. Taotluse vormi leiab
huvikooli koduleheküljelt aadressil www.halliku.ee.

● Huviringis osalemine on õpilastele tasuline. Info osalustasu kohta on leitav
huvikooli koduleheküljelt.

http://www.halliku.ee


4. Õppesisu

Rullimis- ehk ussitehnika. Õpilane rullib savitükist pikliku rulli ehk ussi.
Õpilane oskab saviussist moodustada erinevaid kujundeid, kasutades oma
fantaasiat, et erinevad kujundid omavahel ühendada. Õpilane oskab kasutada
saviliimi, et detailid omavahel ühendada nii, et need lahti ei kuivaks. Selles
tehnikas saab kasutada erinevaid tarbeesemeid, nagu taldrikud, kausid,
lillepotiümbrised, topsid.

Õõnesvormide valmistamine. Õpilane oskab valmistada õõnesvorme: voolib
palli, pallist vormib kahe näpuga muljumise teel kausikese. Õpilane oskab
kaks kausikest omavahel liita nii, et tekib ümmargune õõnesvorm. Õpilane
teab, et sellise vormi sisse tuleb teha õhuauk, millest ahjus küpsemise ajal
saab kuum õhk väljuda. Selles tehnikas saab valmistada erinevaid
tarbeesemeid: topse, vaase. Lisaks saab kasutada selliselt valmistatud
õõnesvormi figuuri voolimisel.

Saviplaadist modelleerimine. Õpilane oskab rullida savi, nii, et see jääb
ühtlane. Õpilane lõikab vastavalt planeeritavale esemele saviplaadist välja
vajalikud elemendid. Õpilane oskab kasutada karestavat tööriista ja saviliimi,
et tükid omavahel ühendada. Selles tehnikas saab valmistada karpe, vaase,
tasse. Samuti on see tehnika aluseks näiteks reljeefsete seinaplaatide jms
valmistamisel.

Erinevad dekoreerimistehnikad. Õpilane oskab kasutada heegeldatud pitse
ja muid tekstuuriga kangaid, puude lehti ja taimi. Õpilane kasutab erinevaid
templeid ja muid vahendeid mustrite loomiseks. Oskab kasutada



silikoonvorme või ise savist voolida/ välja lõigata erinevaid dekoratiivseid
elemente. Õpilane teab, kuidas need elemendid karestava tööriista ja saviliimi
abil oma tööga ühendada.

Glasuurimine. Õpilane oskab glasuure pintsliga pinnale kanda. Õpilane valib
glasuuri värvi vastavalt oma soovile ja esemest lähtudes. Õpilane oskab
kasutada glasuure säästvalt. Õpilane tutvub ka angoobidega värvimisega.

5. Õpitulemused

Õppetegevuse tulemusel laps:

● jälgib etteantud juhiseid ja tegutseb vastavalt nendele;
● tunneb erinevaid lihtsamaid keraamika tehnikaid ja võtteid;
● oskab valida sobiva tehnika sobiva teema juurde;
● teab, kuidas saviga töötades ohutult käituda;
● märkab ja hindab käsitööd;
● teab, mis on tarbekunst.

6. Huviringi lõpetamine

● Huviring loetakse läbituks, kui laps osaleb huviringis huviringi ühise
lõpetamiseni.

● Huviringi lõpetamisel saab iga laps tänukirja huviringis osalemise eest.

7. Kooli õppekava uuendamine ja täiendamine

● Kooli õppekava muudatused kehtestab kooli pidaja.


