PAIKUSE KOOLI HUVIALADE ÕPPEKAVAD
KUNSTIDE KESKUS
DRAAMAÕPETUS

Õppekava lühikirjeldus
Draamaõpetuse õppekava on dokument, mille alusel toimub selle huviala õppetöö Paikuse Kooli
Huvihariduskeskuses PAI. Õppeprotsessi osadeks on improvisatsiooniülesanded, teatri- ja
meeskonnamängud, erinevate etenduskunstide žanritega tutvumine, tunnitegevuste mõtestamine
ning analüüsimine.
Draamaõpetuse õppekavaga on võimalik tutvuda Paikuse Kooli huvihariduskeskuse kodulehel.

Õppetöö korraldus ja maht
Õppe maht esitatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund (ak t) = 45 minutit)
Õppe kestus ei ole piiritletud. Kooli tegemistega võib liituda igal ajal.
Õppetöö maht võib õppeaastate lõikes erineda, lähtudes õppegrupi spetsiifikast, vanuselisest
astmest, õpetaja loovast tegutsemisest ja muudest tingimustest.

Huviala nimetus Koolilapsed

Noored

7-13 aastased

14-26 aastased

minimaalselt 70 ak t

minimaalselt 70 ak t

Kunstide keskus
Draamaõpe

Õpieesmärk
Luua lapsele tingimused läbi mängulise tegevuse iseenda tundmaõppimiseks, avaliku esinemisoskuse arendamiseks ning tutvumiseks erinevate etenduskunsti liikidega. Arendada oskust luua
seos fantaasiamängude ning teatrikunsti vahel. Oma ja teiste tunnete, teadmiste ja ideede
aktsepteerimine ja teadvustamine tegutsedes grupis.

Õpiväljund
Õpilane oskab teistega arvestades tegutseda grupis.
Õpilane julgeb välja pakkuda oma ideid, on huvitatud kaaslaste ideedest ning nendega töötamisest.
Õpilane omab avalikkuse ees eriilmelisi esinemiskogemusi.

PAIKUSE KOOLI HUVIALADE ÕPPEKAVAD
Õpilane on tuttav erinevate teatritehnikatega – improvisatsioon, protsessdraama, füüsiline teater,
lugude jutustamine.
Õpilane oskab tegutseda teadvustades oma keha, mõtet ning reageerida ootamatutele olukordadele
viisil, mis ei kahjusta teda ennast ega ümbritsevaid.

Teema
Teatrimängud, etüüdid, esimesel aastal töö üldtuntud muinasjutuga, edaspidi erinevate
draamatekstide ning iseloodud materjaliga.
Kõne-, hingamisharjutused, hääle tugevus, diktsioon. Liisusalmid, luuletused.
Ennetundmata situatsiooniga toimetulek: improvisatsioonimängud.
Lavaline liikumine: soojendus- ja liikumismängud, lõdvestumine.
Teksti analüüs.

Õppemeetodid
Õppemeetoditeks on teoreetilised ja praktilised tunnid kooli ruumides, avalikud esinemised,
improvisatsioonimängud, loomelaagrid, osalemine eriilmelistes projektides.
Kõik tegevused planeeritakse silmas pidades laste individuaalseid omadusi: vanus, rütm, tempo,
valmisolek.

Hindamismeetodid
Positiivne suuline tagasiside, lapse tunnis osalemise analüüs.
Õppeaasta lõppedes Paikuse Huvihariduskeskuse PAI tunnistus õppeprogrammi läbimise kohta.

Õppematerjalid
Mängude raamatud, erinevad jutukaardid (nt Alias, Dixit, BlaBla jne), jutustamismängud,
jututäringud, žongleerimispallid, rõngad, hüppenöörid, rätikud, joonistusvahendid, käpiknukud,
erinevad läbipaistvad kangad, taskulambid, prožektorid (varjuteater), erinevad strateegiamängud.

