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LOOVUSE ARENDAMINE 

ÕPILASE ENESETEOSTUS, LOOV MÕTLEMINE, RIKKALIK 

KUJUTLUSVÕIME, RÕÕM LOOVAST ENESEVÄLJENDUSEST



I KOOLIASTE

 HEA ALGUSE KESKUSTE PÄEVAD

 SA KESK-EESTI õppe- ja kompetentsuskeskuse uurimustööde 
konkurss

 MEISTERDAMINE KOOS PEREKONNAGA

 HEA LAPS ja TÄHEKESE KONKURSID

 ERINEVAD KLASSIVÄLISED ÜRITUSED

 TÜRI RINGHÄÄLINGU MUUSEUMIS KUULDEMÄNGU ja 
SAATE SALVESTAMINE

 ÕPILASKONVERENTSID

 AINETUNNID 



VÕIMALUSI LOOVUSE ARENDAMISEKS 

I KOOLIASTME TUNDIDES

 Miniloomaaia koostamine

 Kahepoolsed kaardid

 Isiklik kalender

 Värviraamat ja koomiksite koostamine

 Õuetund – kollaaž-pildid

 Unistuste koolimaja, unistuste koduaed

 Muinasjutu lugemine ja lõpetamine

 Klassi kokaraamat



VÕIMALUSI LOOVUSE ARENDAMISEKS 

II KOOLIASTME TUNDIDES

KEELETUNNID

 Reisi korraldamine

 Kohviku menüü

 Reporterid koolimajas

 TOP 5 edetabelid

 Videofilmid, ristsõnad

 Luulekogumikud

 Ajalehe koostamine

 Toodete reklaam



VÕIMALUSI LOOVUSE ARENDAMISEKS 

II KOOLIASTME TUNDIDES

LOODUSÕPETUS

 Fantaasiajutud

 Joonistus „Erinevad elukeskkonnad“

 Hiirte ja prussakate lemmikroad

 Matka kavandamine, õpperaja koostamine

 Siseelundite töövõistlus

 Pinnavormi tekkest legendi kirjutamine

 Pilvede vaatlemine

 Looduspildi tegemine looduslikust materjalist



VÕIMALUSI LOOVUSE ARENDAMISEKS 

II KOOLIASTME TUNDIDES

TÖÖÕPETUS, KUNST

 Ühise salli heegeldamine

 Moekollektsiooni loomine

 Lasteaiale jõulupäkapikkude õmblemine

 Teemapidude kava ja aksessuaaride valmistamine

 Nukuriiete komplekti disainimine ja valmistamine

 Kooli sümboolikaga meenete valmistamine külalistele kinkimiseks

 „Lilled koolile” kooli sünnipäevaüritus. Käsitöös, kunstis ja puutöös erinevates 

tehnikates lillede tegemine. Lõpptulemus – näitus nendest töödest.



III kooliaste

Loovtööde ettevalmistav periood
Loovtööde konverents „Õpilaselt õpilasele“



Loovtööde näitus praktilistest töödest



Loovtöö koostaja meelespea-kalender 

 

LOOVTÖÖ  KAITSMINE JA HINDAMINE 

 

 Loovtöö kaitsmine toimub III trimestri  keskel 

(8. - 27.aprill). 

 Loovtöid hindab kooli direktori poolt kinnitatud 

hindamikomisjon ja juhendaja-õpetaja. 

 Loovtööle hinnangu saamiseks esitab õpilane loovtöö 

1. aprilliks. 

 Loovtöö koostaja teeb 5 minutilise ettekande tehtud 

tööst loovtööde kaitsmisel. 

 Hindamiskomisjon võib esitada ettekande järgselt tööd 

puudutavaid/täpsustavaid küsimusi. 

 Loovtöö puhul hinnatakse loovtöö tegemise protsessi 

ja selle üksikuid etappe, loovust, originaalsust, 

töö vormistust, töö esitlust. 

 Loovtööle annab komisjon kirjeldava sõnalise 

kokkuvõtva hinnangu. 

 Loovtöö teema kantakse põhikooli lõputunnistusele. 

 Hindamiskomisjon koostab protokolli vastavalt 

üleminekueksami protokollile. 

 

LOOVTÖÖ  JUHEND  on kooli kodulehel 

 

 

 

 

LOOVTÖÖ KOOSTAJA 

MEELESPEA- KALENDER 

2015/ 2016.õ. 



Loovtöö koostaja meelespea- Kalender
                                                                                                                                        ÕPPEPÄEVAD  

 

6.10 

 Kuidas koostada uurimustööd? 

 Erinevate loovtööde võimaluste 

tutvustamine 

 Loovtöö kirjaliku osa vormistamine 

 Näidisesitluse tutvustamine 

19.02 

 Avalik esinemine ja töö kaitsmine 

 

 

 

LOOVTÖÖ  ESITLUS 

Pärast töö valmimist tuleb tööd ka esitleda. Töö 

esitlemiseks tuleb koostada PowerPointi esitlus.  

Esitluses peab olema: 

 

1. teema ja autorid, 

2. teema valiku põhjendus, 

3. ülevaade loetud  taustamaterjalist, 

4. lühike ülevaade töö käigust, 

5. töö tulemused ja järeldused, 

6. hinnang oma tööle. 

7. Pildid valminud töödest 

 

 

 

Minu loovtöö …………………………………… 

 

TÄHTAJAD 

Kuup. Üritus Juhendaja allkiri 

20.11 Loovtöö teema valik  

3.12 Kokkulepe töö 

juhendajaga 

 

6.10 I õppepäev  

11.01 I vahekokkuvõte  

26.02 II vahekokkuvõte  

19.02 II õppepäev  

1.04 Tööde esitamise 

tähtaeg 

 

8.04 Loovtööde kaitsmine  
  

LOOVTÖÖDE LIIGID 

 OMALOOMINGULINE TÖÖ 

 UURIMUS 

 



ÕPPEPÄEVAD

I ÕPPEPÄEV

1. Erinevate loovtööde võimaluste tutvustamine.

2. Loovtöö kirjaliku aruande vormistamine.

II ÕPPEPÄEV

1. Näidisesitluse tutvustamine.

2. Avalik esinemine ja töö kaitsmine.



Loovtööde kaitsmine

 Loovtööde kaitsmise komisjon.

 Vormistatud töö tuleb esitada nädal enne kaitsmist elektrooniliselt.

 Õpilane peab valmistama esitluse ja selle järgi oma tööd tutvustama.

 Peab oskama vastata esitatud küsimustele.

 Hindamine: suurepärane, hea, sooritatud.

 Valime parimad tööd konverentsile „Õpilaselt õpilasele!“



1. LOOVTÖÖDE KOGUMIK



TARGALT LOOVAKS!

Tänan kuulamast!


