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ÜLESANNE
KUNST KAUGETES MAADES  TEGEVUSI ÕPILASTELE
Vanuserühm: 4.–12. klass

A) Maalimine
KODUTÖÖ
Õpilased otsivad näiteid erinevate maade müütidest.
Õpetaja võib valida ettelugemiseks ühe müüdi, mille alusel õpilased pildid
maalivad. Iga õpilane võib maalida illustratsiooni ka oma väljavalitud
müüdile põhinedes. Joonistuse juurde võib kirjutada ka selgituse ning
arutleda, kuidas müüdid erinevate rahvaste tõekspidamisi ja traditsioone
peegeldavad ning tuua võrdlusi Eesti rahvajuttudega.

B) Kompositsioon mustrile ja motiivile
Õpilastele tutvustatakse arenevate riikide mustreid erinevatel riideesemetel või
kunstiteostel. Õpilased valivad huvipakkuva motiivi või mustri ning loovad selle
põhjal kompositsiooni. Tööle võib lisada selgituse mustri valiku, motiivi ajaloo
või piirkonna kunsti kohta.

C) Voolimine traditsiooniliste saviesemete eeskujul
KODUTÖÖ
Õpilased uurivad arenevate maade savinõusid, kasutades allikatena
raamatuid või internetti.
Tunnis voolitakse kodutöö käigus leitud pildimaterjali põhjal saviesemeid, mis
kaunistatakse autentsete mustritega. Juurde võib kirjutada nõu kasutusjuhendi,
selgitavaid märkusi, tähelepanekuid ajaloo või päritolu kohta.
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D) Ole arhitekt, ehita Aafrika küla
Õpilastele näidatakse pilte ja videoid Aafrika küladest, inimestest, loomadest ja
loodusest. Analüüsitakse, kuidas inimesed seal elavad, millised on nende majad
ja tarbeesemed.
Õpilastest moodustatakse kolme- kuni viieliikmelised grupid. Iga grupp
planeerib ja ehitab küla mudeli. Kõik külad kokku moodustavad suurema
asustuse; mõned grupid võivad keskenduda inimtegevuse kujutamisele, teised
loodusele. Lisavõimalusi annab mereäärse küla kujutamine.
Lisaks valmistavad grupid oma küla tutvustava voldiku, mis on mõeldud külla
saabunud turistidele.

E) Koopamaalingud
Õpilased tutvuvad arenevate maade koopamaalingute ja lugudega
maalingute loomise motiivide kohta. Jutu või pildi alusel teevad õpilased oma
koopamaalingud. Võimalusel katta seinad tapeedi või muu suure paberiga ning
maalida seintele. Maalingute juurde kirjutatakse selgitused, miks just sellised
maalingud tehti ja mis õpilasi innustas.

F) Maskid
Õpilastele tutvustatakse arenevate maade maske ja nende kasutusviise. Õpilased
võivad ka ise kodutööna infot otsida – millest maskid tehtud on, kuidas need
välja näevad, milleks neid kasutatakse. Näidete põhjal valmistatakse maskid ning
juurde kirjutatakse lood, miks just selline mask tehti ning kes ja milliste rituaalide
läbiviimiseks maski võiks kasutada.

Materjalid
Savi, valge või erksavärviline puuvillane riie, tekstiilivärv, puit

