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Tutvustus loovtöö tegijatele
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Ethel Espenberg ja Reelika Väli



Loovtöö on juhendatud õppeprotsess,
mille käigus õpilane rakendab iseseisva

töö oskusi ja omandatud teadmisi,
arendab loovust ja koostöö oskust.

AGA MIDA SEE TÄHENDAB?



Loovtöö on nagu teekond
ideest valmis tulemuseni.

Idee ja
eesmärgistamine

Protsess: õppimine
ja kogemused

Analüüs, kokkuvõte
ja valmis töö



Loovtöö
eesmärgid:

pakkuda õpilasele võimetekohast ning
huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust,
toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja
loova eneseväljendusoskuse kujunemist,
arendada õpilase kriitilist mõtlemist,
arendada õpilase eneseväljendus- ja
esinemisoskust,
toetada õpilase analüüsi- ja
argumenteerimisoskuse arengut.
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Loovtöö
liigid

Uurimistöö

Projekt

Loominguline töö

01

02

03
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Kirjalik tekst, kus õpilane keskendub
uuritavale teemale või probleemile ning
toetub algallikatele.

Kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö,
ülesanne, vm ettevõtmine. Projekt
annab hea võimaluse valitud teema(de)l viia
ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega.

Kunsti- või käsitöö, heliteos vms, mis sisaldab
uudseid, innovaatilisi ideid ning on
eneseteostusrõõmu pakkuv ja silmaringi
avardav.



Milline teema
valida?
Vali teema, mis sind huvitab ja 
paneb silmad särama.

Loovtöö tegemine on kindlasti põnev ja
arendav, kuid on mõnes etapis ka
omajagu tüütu. 
Hea teema aitab Sul järjel püsida.
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Valik loovtöö
teemasid, mida
õpilased möödunud
aastatel on valinud.
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Ahelreaktsiooni
koostamine
Kassi ronimispuu
Maastikumäng
algklassidele
Amfiib puldiauto
Lühifilmi
valmistamine
Raamatu
kirjutamine
Ravimteede
valmistamine
Tantsurõivaste
disain
Jahipidamine Eestis

Uurimus kooli-
kiusamisest
Koerakuut
Huulepalsamite
valmistamine
Airsofti lahingud
Uurimus
depressiooni
esinemisest õpilaste
seas
Tantsulavastuse
loomine
Näitus "Nõmme Kalju
FC"
Aiapink



Valik loovtöö
teemasid, mida
õpilased möödunud
aastatel on valinud.

Laulu
arranžeering
Digitaalsed
raamatu-
illustratsioonid
Vibu ja
vibuvarustus
Mustlaspere
kombed
K-Pop iidoliks
saamine
Kandle
valmistamine
Eesti
kruiisisadamad

Luku koopia
valmistamine
Animatsioon
Mööbli
renoveerimine
Varjuteater
Vilditud
kõrvarõngad
Õppevideo
hobuse
hooldamisest
Kodulehe
loomine
Põhjapõder
kunstimaailmas
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See annab sulle esmase kogemuse sellisest suuremat projektist mille ise algusest
lõpuni teed ja see aitab sind ka sellega, et kui tulevikus tulevad sarnased tööd siis on
sul juba põhi all

Sain ehituskogemust ja planeerimist

Kindlasti on vajalik, sest see õpetab palju asju mida tulevikus vaja on.

Kuna see näitab su oskust kasutada vajalikku informatsiooni ning näitab kui hästi sa
suudad asju planeerida

Saad enda loovust arendada ja harjutada raporti ja esitluse koostamist ja õiget
vormistust mida läheb ka edaspidid vaja.

Tagasiside õpilastelt:



Tagasiside õpilastelt:

KÕIGE TÄHTSAMAD ASJAD ON
AJA PLANEERIMINE JA

MOTIVATSIOONI HOIDMINE!



7. klassi V õppeperioodil tutvustab õppealajuhataja õpilastele loovtöö tegemise
erinevaid võimalusi, nõudeid töö koostamisele ning tähtaegu.

7. klassi V õppeperioodi lõpuks valivad õpilased loovtöö teema  ja juhendaja
ning kooskõlastasid need klassijuhataja juures. 

15. oOktoobriks 2021.a esitatavad õpilased klassijuhatajale
kooskõlastamiseks loovtöö esialgne töövariandi (pealkiri, töö eesmärk,
esialgne ajakava ja planeeritav tulemus) ja vajadusel loovtöö eelarve.

Enne jõuluvaheajale minekut 2021.a kinnitab direktor loovtööde teemad ja
juhendajad, hindamiskomisjoni koosseisu ja kaitsmiskuupäevad.

Tähtajad:



18. märts 2022 on loovtööde raporti mustandi esitamise tähtaeg.

14. aprilliks 2022 esitada loovtöö raport (A4 formaadis pehmes kiirköitjas
ühes eksemplaris ja elektrooniliselt) koos juhendajapoolse hinnanguga
õppejuhile.

22. aprillil 2022 toimub loovtööde kaitsmine ja hindamine.

Tähtajad:

* 8. klassi informaatikatunnid on jagatud õppeaasta lõikes nii,
et need toetaksid parimal viisil loovtöö raporti koostamiseks

vajalike oskuste omandamist.



Loe kindlasti enne läbi ka juhend
SIIT

ja teised kooli kodulehel LOOVTÖÖ
jaotises olevad dokumendid.

Sealt leiad vastused paljudele oma
küsimustele

https://www.nissikool.ee/images/Loovt%c3%b6%c3%b6_koostamise_juhend.pdf


Lennukaid ideid!


