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Näidisülesanne  „Linnulennul”  
Vaatlusretk, II kooliaste 
 
Ülesande eesmärk on perspektiivvaadete kogemine välitingimustes erinevatel aastaaegadel. 
Tund võib olla väike retk või jalutuskäik kooli lähiümbruses. Õpetaja peaks eelnevalt 
kaardistama võimalikud vaatluspaigad (valikusse võivad kuuluda lähedal asuvad 
vaatlusplatvormid, lossivaremed, kõrghooned, linnapark), mõtlema läbi retke raja ning 
kavandama ajakulu. 
Õpilased saavad sel viisil kogeda erinevaid vaateid (silmapiir, panoraam, perspektiiv, 
linnuperspektiiv, konnaperspektiiv). Retke väljundiks on digitaalfotod. Pärast vaatlust toimub 
ühine arutelu ja kogutud fotomaterjali analüüs. 
Vaatlustundi võib korrata erinevatel aegadel, läbides sama rada. Sel viisil saab kogeda 
erinevaid muljeid ning aastaaegadest ja ilmastikuoludest tulenevaid erinevusi, lisaks 
kõrvutada ja analüüsida kogutud materjali. Retk koostatakse kohalikku olustikku, maastikku 
ja võimalusi arvestades. 
Ajakulu: 3x45 minutit. 
 
Õppesisu, mõisted  
Perspektiiv tähendab, et kujutis projitseerub ehk tekib tasapinnale ühest punktist 
(silmapunktist) lähtuvate kiirtega. Perspektiiv tuleneb ladinakeelsest sõnast perspicere, mis 
tähendab tõlkes „läbi vaatama, vaatlema”.  
Panoraam on avara vaate kujutamine kõrgeimast vaatepunktist, linnuperspektiivist, 
ülevaatlikult. Panoraam tuleneb kreekakeelsetest sõnades pan ehk „kõik, kogu” ja horama ehk 
„vaade” (Kunstileksikon 2001: 319).  
Linnuperspektiiv ehk kavaljeeriperspektiiv on perspektiivvaade kõrgeimast vaadeldavast 
punktist.  
Konnaperspektiiv on perspektiivvaade madalaimast vaadeldavast punktist. 
 
Ülesanne  
Läbi juhise (kaardi, kirjelduse) järgi rada ning tee peatusi vaatluseks ja pildistamiseks ette 
nähtud paikades. Koge erinevaid vaateid (silmapiir, panoraam, perspektiiv, linnuperspektiiv, 
konnaperspektiiv). Esitle igast vaatest ühte valitud fotot (viis kaadrit). Kirjelda nähtut. 
 
Töövahendid  
Tööleht teekonna kirjeldusega, vaatluspunktid ja märksõnad (silmapiir, panoraam, 
perspektiiv, linnuperspektiiv, konnaperspektiiv), digifotoaparaat, arvuti (võimalusel 
arvutiklassi kasutamine), projektor; ekraan. 
 
Töö käik  
Tutvu tööjuhendiga. Läbi töölehe abil vaatluspunktid. Vaatluspunktides pildista avanevat 
vaadet (silmapiir, panoraam, perspektiiv, linnuperspektiiv, konnaperspektiiv).  



Pärast retke arvutiklassis: Salvesta fotod omanimelisse kausta, nimeta fail! Vali iga vaate 
iseloomustamiseks foto (silmapiir, panoraam, perspektiiv, linnuperspektiiv, 
konnaperspektiiv). Esitle fotosid suurel ekraanil, kirjelda vaateid. Osale ühisarutelus. 
 
Näidisülesanne „Tagurpidi”  
Camera obscura, III kooliaste 
 
Camera obscura valmistamine sobib hästi kevadperioodi, mil valguse mõju ümbritsevale on 
intensiivsem. Kaamera meisterdamine on jõukohane põhikooli õpilastele. Integratsioon 
erinevate õppeainete vahel loob laiemad seosed käsitletavaga (tööõpetus, loodusõpetus, 
füüsika, ajalugu). 
Ajakulu: 4x45 minutit 
 
Õppesisu, mõisted  
Camera obscura ehk pimekamber on vanim fotograafilise kujutamise tekitamise viis. Pimeda 
ruumi seinas asuva väikese ava kaudu tekib augu vastasseinale välismaailma värviline 
ümberpööratud kujutis.  
Valgus. Valgusallikad kiirgavad valgust, mille tõttu on kehade nägemine võimalik (Pärtel 
2000:7).  
Ekraan on seade, mis peegeldab või muundab temale langevat kiirgust, nii et tekib nähtav 
kujutis, näiteks kinoekraan (Võõrsõnastik 1999: 151).  
Kujutis jäljendab keha. Erinevalt kehast pole kujutis teleriekraanil, fotol või kinolinal 
ruumiline vaid tasapinnaline (Pärtel 2000: 43). 
 
Ülesanne  
Meisterda torukujulisest pakendist camera obscura. Kujunda kaamera korpus, paku 
omapoolseid lahendusi ja ideid. Kirjelda autelul läbitud tööprotsessi. 
 
Töövahendid  
Torukujuline valgust mitteläbilaskev kaanega pakend või topsik (näiteks Pringles’i pakend), 
marker, teip, papinuga, käärid, lõikamisalus, naaskel, foolium, kalkapaber või küpsetuspaber. 
  
Töö käik  
Eralda pakendilt plastikkaas ja säilita see edaspidiseks tööprotsessiks. Mõõda toru alumisest 
servast ligikaudu 4–5 cm. Märgi markeriga korpusele (pakendile) vabakäejoon (illustratsioon 
1). 

 
Illustratsioon 1. Lõikejoone märkimine (The Science Explorium. 2009) 

 
Lõika toru mööda märgitud joont kaheks osaks. Lõikamisel kasuta papinuga. Järgi 
ettevaatusabinõusid! Värvi toru sisu mati (mitteläikiva) aerosoolvärviga mustaks. Võimalusel 
tee värvimistöid õues, vältimaks ruumiõhu saastumist. Lase värvil kuivada. 
Torka terava naaskliga toru lühema detaili põhja keskele väike ava. Lõika küpsetuspaberist 
või kalkapaberist plastikkaanest suurem tükk ja aseta see plastikkaanele. Suru plastikkaas 



koos paberiga suuremale torudetailile „kaaneks”. See on kaamera ekraan. Lõika kääridega 
üleulatuvad paberiservad. 

 
 

Illustratsioon 2. Detailide ühendamine (The Science Explorium. 2009) 
 
Ühenda detailid teibi abil tervikuks (illustratsioon 2.). Valguskindluse tagamiseks kata toru 
fooliumiga (illustratsioon 3).  

 
Illustratsioon 3. Kata toru fooliumiga (Foto Alge Sard) 

 
Testi, kas sinu toru sisemus sarnaneb „pimeda ruumiga” (illustratsioon 4). Valminud kaamerat 
on parim vaatlemiseks kasutada selge ilmaga. Kirjelda, mida sa camera obscura’s näed. 
Täiusta camera obscura’t, kujunda sellest põnev disainiobjekt (illustratsioon 5). Paku 
omapoolseid vaatenurki. Kuidas võiks veel valminud meisterdust nimetada juba 
olemasolevate nimetuste kõrval (camera obscura, pimekamber, vaatamise kaamera jne). 

 
Illustratsioon 4. Camera obscura testimine 

 
Illustratsioon 5. Camera obscura täiendamine tumeda sametkangaga (Foto Alge Sard) 

 
Osale arutelul ja avalda arvamust, mida vaatamisel kogesid, mida nägid? Missuguseid kujutisi 
tähele panid? Kirjelda suuliselt oma muljeid ja emotsioone. Missugustest materjalidest võiks 
veel vaatamise „kaameraid” valmistada? 



Idee: Valmistage rühmatööna tavalisest ämbrist camera obscura. Inspiratsiooni leidmiseks 
tutvuge interneti vahendusel kunstnik Marja Pirilä camera obscura töödega (illustratsioon 6). 
Kasuta internetist otsingul märksõna „Marja Pirilä”. 
 

 
Illustratsioon 6. Camera obscura (Marja Pirilä „Mother‘s Buckets camera obscura“,  2007) 
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