
ARHITEKTUURI TÖÖTUBA LASTELE 
Ronimistorni + varjualuse  

disain,  
projekteerimine  

ja ehitamine 

KolmapäeviB Märts - Mai 2022  
Kalesi küla, Raasiku vald 
Lastele vanused 10-14a 

1. etapp /  5 kohtumised / projekteerimine 

Ruumiline mõtlemine. 2D kuni 3D, paberist makeP ehitamine ja 
linnaku koosloomine. Erinevate materjalidega tuRvumine ning 
loov ruumiline ehitamine. Kompositsiooni alused.  
Inspiratsiooni otsimine ja olemasolevate projekBde arutelu 
Genius loci ehk koha hinge kuulamine ning kohaga erinevate 
kitsendustega arvestamine.  
Arhitektuurne kompositsiooni vastavalt materjali ja kohale.  
Koostöö, üksteistega arvestamine, harmooniline suhtlemine ja 
ühiselt otsustamine.  
Nime ja kontseptsiooni leidmine. 
Arhitektuurne joonistamise alused ja projekteerimine. 
Ehitame koos makeR skaalas. 

2. etapp / 5 kohtumised / 
ehitamine 

Mänguväljaku ronimistorni/
varjualuse ehitamine vastavalt 
ühiselt tehtud projekB. 
Tööohutus, tööriistade 
kasutamine ja tööde 
jaotamine.  
Mänguväljaku pidulik avamine 
ja tähistamine.  



Töötuba toimumisajad: 
KolmapäeviB kl 15:00 -18:00, kokku 10 korda 
Alustame 23. märts 2022 ja lõpetamine 25 mai 2022 

Gruppi suurus: maksimaalselt 8-10 last 
Gruppi vanus: 10-14 a.  
Nooremad vennad/õed on oodatud samal ajal ashramis mängima tulla koos ema/isaga 

Valminud töö ehitatakse Rajamaa Ashrami mänguvaljaku alal ja jääb külastajatele avatuks.  
Töötoa lisa eesmärk on õpetada lastele koostöö tegemine läbi loov projekteerimine, harmoonilist 
suhtlemist ja üksteistega arvestamine. Töötoa vaheajal saavad lapsed vabalt õues mängida looduses 
ning õppida jätkusuutlikust elust Ashramis. NuBseadmed, sh nuBtelefonid on töötoa ajal lubatud 
kasutada vaid juhendajate loal.  

Asukoht: Rajamaa Ashram, Kalesi küla, Raasiku vald.  

Juhendavad: 
Teet Tooming (ehitus) ja Sukhdev Kaur (disain ja projekteerimine) 

Inspiratsiooniks EKA arhitektuuri tudengite varjualuste ehiBsed: hRps://www.artun.ee/erialad/
arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/tood/varjualused/ 

Osalustasu:  
55 € / laps. Sisaldab kõik vajalikud materjaled töötoa ajal. 

Registreerimine:  
Lapsevanem peab täitma registreerimisvormi kodulehel. Koha peab broneerima deposiidiga 30€ 
registreerimisel, seejärel maksta 25€ aprilli jooksul, MTÜ Guru Ram Das InsBtuut arvele.  

LISAKS on laps oodatud: 
13:00-14:00 Gatka võitluskunsB tunnid noortele, info: www.dharamsaal.ee/gatka 
14:00-15:00 Lõuna: Soovi korral saab laps/pere taimetoidu lõuna kohapeal eelneva kokkuleppega 
(vaba annetuse eest). 

Rohkem infot ja registreerimine: 
www.dharamsaal.ee/children 
Sukhdev Kaur 53731839   
sukhdevkaur@khalsa.com
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