
Ülesanne: Oma kodu analüüs
Vajalikud vahendid:

A4 paber, värvilised kirjutusvahendid, fotoaparaat/pildistamisvõimalusega telefon või muu nutiseade.

Sissejuhatus: 

Nüüd kui oled pidanud rohkem aega oma kodus veetma, on hea läbi mõelda, kas ja milliseid muudatusi Sinu kodu või 
tuba vajaks. Selleks tuleks aga esmalt alustada ruumi analüüsimisest, et leida selle head ja tugevad küljed ning 
puudused.

NB! Seda ülesannet võib vabalt teha ka koos terve perega või lasta teistel pereliikmete enda tubade kohta teha 

samasugune analüüs, et neid siis võrrelda ja omavahel arutleda.

Kui soovid, siis võid minuga jagada ainult toa joonist, kui soovid siis jaga ka puuduseid- meeldivusi. 
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   Töö käik:

1. Joonista vabakäeliselt paberile oma toa või kodu plaan

2. Tähista joonisel (võid valida iga teema jaoks nt erinevat värvi pliiatsi):
— hea valgusega kohad

— liiga pimedana või hämarana mõjuvad kohad

— meeldiva temperatuuriga kohad

— liiga külmad või palavad kohad (nt päeval paistab päike sisse ja muudab ruumi palavaks või puhub näiteks 

akna juurest külma õhku)

— mõnusa olemise kohad

Skeemi tegemisel pea silmas, et plaan ei pea olema mõõtkavas, aga võiks olla õigete proportsioonidega. Samuti 

märgi kõrvale millise teema jaoks, mis värvi kasutad. Skeem on lihtsustatud pilt, millel on pigem illustreeriv 

tähendus.
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1. Joonista vabakäeliselt paberile oma toa või kodu plaan

2. Tähista joonisel (võid valida iga teema jaoks nt erinevat värvi pliiatsi):
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— meeldiva temperatuuriga kohad
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külma õhku)
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Skeemi tegemisel pea silmas, et plaan ei pea olema mõõtkavas, aga võiks olla õigete proportsioonidega. Samuti märgi kõrvale 

millise teema jaoks mis värvi kasutad. Skeem on lihtsustatud pilt, millel on pigem illustreeriv tähendus.

3. Kirjuta samale paberile ka toa/kodu puudused ja head küljed. Mis sind oma toa/kodu puhul kõige rohkem 

häirib? Mis sulle oma toa/kodu puhul meeldib?

4. Seejärel tee samale paberile nimekiri asjadest, mida oma tuppa/koju juurde vajaksid, nt tahaksid, et sul oleks 

mugav kott-tool või hoopis suur seinapeegel. Pane kirja ka need asjad, mida sa oma toas enam ei vaja ja millest 

sooviksid loobuda.
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