
FOTOGRAFISKA 
PROGRAMM KOOLIDELE

Sihtgrupp: gümnasistid

Valdkonnad: inimene ja keskkond, kodu ja lemmikloom, inimene ja loodus, ühiskond.

Oskused: kultuuri- ja väärtuspädevus, suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate 
moraalinormide ja eetika seisukohast; tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste 
inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning 
nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada kunsti ja loomingut ning kujundada ilumeelt; hinnata 
üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku 
mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid ja arvestada nendega otsuste langetamisel; 
olla salliv ja koostööaldis ning panustada ühiste eesmärkide saavutamisse.

Seos riiklikku õppekavaga: õpitakse mõistma ümbritsevat maailma tervikuna, väärtustama 
keskkonda ja loodust. Saadakse teadmisi lemmikloomade ja inimeste suhete kohta. Saadakse 
teadmisi loomade õiguste ja eetika kohta ja kuidas inimesed mõjutavad/kasutavad loomi. 
Teadvustame, miks inimesed lemmikloomi vajavad ja kuidas see neid aitab.

Tegevused: vaatlus, vestlusring, analüüs, arutelu, võimalus teha näituse teemal kollaazi 
lemmikloomadest.

Fotografiska uuel näitusel Lemmikud portreteerivad 27 fotokunstnikku inimese parimat sõpra.

Suurejoonelisel väljapanekul tulevad eksponeerimisele 27 fotokunstniku tööd, kelle hulka 
kuuluvad maailmakuulsad nimed nagu  Elliott Erwitt ja Martin Parr.  Luubi alla pannakse 
inimese ja tema lemmiku omavaheline suhe, mis tekkis enam kui 14 000 aastat tagasi, kui 
inimesed õppisid loomi kodustama. Läbi ajaloo on kunstnikud lemmikloomades näinud enamat 
kui lihtsalt kaaslasi ning see komme jätkub ka tänapäeval. Näitus on rikastatud mitme 
videoteosega ning näitusel osalevad kunstnikud on esindatud erinevatest paikadest üle 
maailma: Ameerika, Soome, Rootsi, Taimaa, Inglismaa jne. 

LEMMIKUD NÄITUS GÜMNAASIUMITELE

Sihtgrupp: põhikool ja algklassid

Valdkonnad: mina ja keskkond; kodu ja lemmikloom; inimene, loodus ja loomad.

Oskused: Tunneb, nimetab ja võrdleb kodu ja lemmikloomi. Õpib, kes on koduloomad kes on 
lemmikloomad ning mis vahe neil on. Saab aru miks inimesed loomi vajavad ning kas loomad 
vajavad inimesi. Teab milleks loomi kasutatakse, mille poolest on kasulikud. Teab millised on kodu ja 
lemmikoomade elupaigad. Arutleb kaaslastega eakohaselt: mida õpetavad lemmikloomad meile 
loomade kohta ja mida meile

inimeste kohta?

Tegevused: vaatlus, vestrusting, analüüs, arutelu, grupitöö ja koostöö, mäng, et kinnistada saadud 
teadmisi.

LEMMIKUD NÄITUS PÕHIKOOLILE ja algklassidele

Kui teil on soov tulla näitusele, palun broneerige aeg: fototuur.tallinn@fotografiska. com


Giidiga tuuri hind on õpilasgruppidele 35 eurot ja õpilastele pääse 5 eur.


