
KINNITATUD 

Cinemer Media School 10.09.2017. a 

käskkirjaga nr 1. 

 

OÜ Cinemer „Cinemer Media School“ 
 

Õppekava nimetus: “TRADITSIOONILINE ANIMATSIOON GRAAFIKATAHVLI ABIL” 

 

Õpekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja media tootmine 

 

Õpiväljundid:  

 Õpite eristama animatsiooni liike. 

 Õpite elementaarseid joonistamisoskusi. 

 Õpite looma animatsiooni arvutiprogrammiga TVPaint.  

 Õpite edasi andma tegelaskuju emotsioone.  

 Õpite välja mõtlema filmi süźeed ja kava. 

 Joonistate, animeerite, helindate ja valmistate ette oma joonistused kuni ühe minuti 

pikkuse filmi näitamiseks. 

 Õpite aru saama oma filmi loomise struktuuri nullist alates. 

 Suudate kindlaks määrata, milline roll animatsioonis Teile kõige rohkem sobib. 

 Olete valmis osa võtma järgmistes animatsiooni projektides. 

 

Õpingute alustamise tingimused: geomeetriliste figuuride baas joonistamisoskus, arvuti 

kasutamise baasoskused, huvi animatsiooni vastu ja soov loovalt areneda. 

 

Õppe kogumaht: 52 akadeemilist tundi (sh auditoorne ja praktiline töö: 52 ak.t., iseseisev töö: 

vabatahtlikult). Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile. 

 

Õppesisu:   

Animatsiooni joonistamise kursus algajatele avab teie joonistamisande, arendab 

kujutlusvõimet, õpetab kasutama planšetti ja multifilmide loomise programmi. Õpilane 

õpib looma animatsiooni arvutiprogrammiga TVPaint ja nimelt: õpib elementaarseid 

joonistamiseoskusi, eristama animatsiooni  liike, kujutama animatsioonis liikumist ja andma 

edasi tegelaste emotsioone, süžeesid ja filmi plaani välja mõtlema, aru saama joonisfilmi 

struktuuri loomisest nullist alates. Kursuse lõpus Õpilane joonistab, animeerib, helindab ja 

valmistab ette enda joonistatud filmi näitamiseks pikkusega kuni 1 minut. Peale selle suudab 

ta kindlaks määrata, milline roll animatsioonis talle kõige rohkem sobib ja ta on valmis osa 

võtma järgmistes animatsiooni projektides. 

 

Detailne kursuse programm: 

 

Sissejuhatav osa. Kursusest. Teooria. Animatsiooni ajalugu. Animatsiooni liigid. 

Elementaarse joonistamisoskuse omandamine. Anatoomia stiliseerimine: Kuidas lihtsustada 

joonistamist ja kujutada multifilmide kangelasi? 

Liikumise joonistamine: Mehikese – kõnd. Mehikese peamised poosid. Mehikese peamised 

liikumisviisid: rõõmus ja kurb kõnnak, hiilib, jookseb, hüppab, kukub, tõuseb, roomab, istub. 

Animatsiooni jaoks tegelaskujude loomine mehikese põhjal. Joonistamise kasutamine oma 

tegelaskuju liikumise edasi andmiseks. 

Animatsiooni viisid ja meetodid. Kuidas teha animatsiooni arvutil? Tutvumine programmiga 



TVPaint – interface. 

Animatsiooni programmi TV Paint õppimine. 

Emotsioonide edastamine animatsioonis: kurbus, rõõm, kurjus, vastikus, hirm, imestus. 

Animatsiooni tegelaskuju loomine ja animeerimine arvutis graafikatahvli abil. Oma 

tegelaskuju animeerimine. 

Kuidas mõelda välja süžeed? Storyboard ühe loo näitel. Kaadri kokku seadmine. Kaadri 

suurus.  Värvi tähendus ja roll. 

30 sekundilise filmi loomine ( grupi – või individuaalne töö). 

Helindamine. Töö heliga. Heli valik. 

Filmikaadrite kleepimine Movie Maker/IMovie abil. 

Tiitrite loomine. 

Valminud filmide ühine vaatamine. Tagasiside. 

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: 

Täienduskoolitusasutuse õppekeskkond on piisav täienduskoolituse läbiviimiseks ning 

õppekava eesmärkide ja õppeväljundite saavutamiseks. Õppetöö toimub arvutiklassis.  

 

Õppematerjal:  

Teoreetiline materjal õppetööks ja allikad, mille põhjal on kursus loodud:  

Williams, Richard. The Animatorś Survival Kit. 1999.  

Preston Blair „Cartoon Animation”. 1994. 

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: 

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud 

vähemalt 90% ja täitnud koduülesanned.Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool 

õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, 

tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tõendi 

kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, 

siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil. 

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: 

 

Koolitaja: Anton Servetnik 

Sündinud Tallinnas, on elanud mitmeid aastaid välismaal (Inglismaal, Saksamaal, Ameerikas, 

Kanadas, Ukrainas ja Jaapanis). Käesoleval momendil loob lühifilme internetile, töötab välja 

video-mänge ja illustreerib lasteraamatuid. Omab bakalaureust 2D digitaalses animatsioonis 

ja 5 aastast kogemust traditsioonilises animatsioonis. 

 


