
Võtmesõnad: loodus, muutused looduses, looduslikud 
materjalid, riided, aastaajad, fotograafia

Mida on vaja: mingi riietuse kujuga šabloonid (või juba 
kaasavõetud riideesemed – seelik, kleit, püksid, särk), 
fotoaparaat või kaameraga nutitelefon  

Umbkaudne aeg: 30 minutit 
Meetodid: kogemuslik õppimine, praktilised oskused

Tegevuse kirjeldus: 
Võimalikud eesmärgid: Õppida mõningaid oskusi fotograafias

Välja tuua looduse ilu ja mitmekesisus

Tegevus: 
Tegevuse eesmärk: 
Loodusest pilte tehes õppida fotograafia põhilisi reegleid.

Taustainfo:
Tänu nutitelefonidele ja tahvelarvutitele saavad lapsed kaamerat kasutada nooremalt kui kunagi 
varem. Fotograafia pakub lastele suurt hulka õppimiskogemusi, nagu näiteks nende enda ideede välja 
töötamine, vaate väljendamine ilust ja maailmast. See annab lastele võimaluse olla uuenduslikud.

Enne tegevuse alustamist:
Õpetaja valmistab igale lapsele mingist riideesemest šablooni. Šabloon lõigatakse välja papist. See 
võib olla tervest riietusest või ainult ühest riideesemest (seelikust, kleidist, särgist). 

LOODUSEGA VÄRVITUD RIIDED
Teema: Fotograafia

sügis



Tegevuse tutvustus:
Lapsed, kas te kujutate ette, et kannaksite riideid, mis on tehtud ainult looduses leitavatest 
materjalidest/esemetest, näiteks lehtedest, murust, liivast jne? Mis värvi need materjalid on? Kuidas 
te ennast neid kandes tunneksite? Mängime, et me oleme moedisainerid ja kavandame riideid ainult 
nendest materjalidest, mida loodus meile pakub.

Tegevuse käigus:
Lastel palutakse šabloon erinevate pindade peale panna (näiteks muru, puidust puunotid). Võib 
kasutada ka lehti, vett jne. Kui nad leiavad mustri, mis neile meeldib, teevad nad oma uuest disainist 
pilti. Pilte tehes seletab õpetaja, kuidas suumida, mis on kompositsioon, mis peaks pildil olema 
fookuses ja mis võib olla hägune. Lapsed peavad pildistamise ajal võimalikult liikumatult seisma. 
Õpetaja võib välja tuua ka valgustuse probleemid (varjud, tumedus).
Hiljem võite teha näituse looduse mitmekesisusest või kasutada pilte, võrdlemaks muutusi, mis 
looduses läbi aasta toimuvad.

Võimalikud hindamisküsimused lastele:
Kas loodus pakub teie moekavandite jaoks piisavalt palju värve? Kuidas näeks kleit välja siis, kui see 
oleks mingil muul aastaajal tehtud? Kui mitu erinevat värvi te oma riiete pealt leiate?

Seosed õppekavaga:
Kunst ja kultuur
Fotograafia

Allikad: Vii mind õue

Märgib: 
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