KUNSTIÕPETUS
I KOOLIASTE

KUNSTIÕPETUSE ÜLDOSA
Põhikoolis on kunstivaldkonna õppeaine õpetamise eesmärgiks kujundada õpilastes eakohane
kunstipädevus: suutlikkus mõista kunstide mitmekesisust, arutleda kunsti teemadel;
väärtustada lähiümbruse, Eesti ja maailma kultuuripärandit; näha eri ajastute ja nüüdisaja
kultuuri suhet; kasutada kunsti väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks loominguliseks
tegevuseks, väärtustada enda ja kaaslaste loomingut.
1.1.Pädevused
Kunstivaldkond võimaldab kujundada kõiki üldpädevusi igapäevases õppetöös nii teooria kui
ka praktiliste tegevuste kaudu.


Väärtuspädevus

Selle pädevuse kaudu väärtustatakse individuaalset ning kultuurilist mitmekesisust. Kunstid
rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat kultuuriruumi identiteedi
osana. Kujundatakse positiivne hoiak, väärtustatakse jätkusuutlikku ja vastutustundlikku
eluviisi.


Enesemääratluspädevus

Enesemääratluspädevuse kaudu toimuv pidev tagasiside andmine ja eneseanalüüsi oskuse
arendamine aitavad tundma õppida oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset minapilti.


Sotsiaalne pädevus

Kujundab koostöövalmidust ning aitab väärtustada üksteise toetamist uurimuslike ja
praktiliste rühmatööde, loovtööde, arutluste ja esitluste abil. Kunstitööde üle arutledes
harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest lugupidamist.


Õpipädevus

Kunstis kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja töövormide
rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Kunstis
saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute sobivust kontrollida, uusi
oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad järjest
suurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana.


Suhtluspädevus

Suhtluspädevuse saavutamiseks esitletakse töid, võrreldakse ning aruteldakse erinevaid
seisukohti, mis toetavad väljendusoskust ning ainealase oskussõnavara kasutamist.


Ettevõtlikkuspädevus

Ettevõtlikkuspädevuse kaudu väärtustatakse uuenduslikke ning loovaid lahendusi, õpitakse
tegevust planeerima ja analüüsima ning vastutama tööde lõpetamise ja tulemuse eest.


Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiapädevus

Võimaldab kasutada kunstimõisteid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrdleb ja liigitab
erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutab sümboleid.
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1.2.Lõiming teiste õppeainetega
Kunsti ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
1. Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine.
Paljudes ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse
identiteedi kujunemist (eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, inimeseõpetus, loodusõpetus,
tööõpetus, kehaline kasvatus). Kunsti kaudu saab eriti hästi teadvustada kultuuridevahelist
dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.
2. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil,
variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): keeled ja kirjandus, tehnoloogia,
kehaline kasvatus.
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
1) sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega
ning erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;
2) emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust,
diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; kirjandusest
lähtudes vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride lugusid kunstis, teatri- ja filmikunstis;
3) loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist
eripära, õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide,
valguse ja värvide omadusi;
4) matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist
(matemaatiline keel, struktuur, sümbolid ja meetodid);
5) tööõpetusest lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise
protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);
6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat,
reageerimiskiirust ja koordinatsiooni.

1.3.Läbivate teemade rakendamine
Kunstiaineid on võimalik seostada kõigi läbivate teemadega. Õppekava läbivaid teemasid
peetakse silmas valdkonna õppeainete eesmärgiseade puhul, õpitulemuste ning õppesisu
kavandamisel lähtutakse kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Kujundatakse iseseisva õppimise ja tegutsemise oskust, mis on oluline alus elukestva õppe
harjumuste ning hoiakute omandamisel.
Erinevate õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised
tulevases tööelus. Kunst võimaldab õpilastel teadvustada oma võimeid ja huvisid, omandada
nii ainealaseid kui ka üldisemaid mõtlemis- ning tegutsemisstrateegiaid.
Tutvutakse kunstide mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus, kunstidega seotud ametite ja
elukutsetega, võimaldatakse vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt külastades
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loomeettevõtteid. Õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud erialasid ja edasiõppimise
võimalusi.

Teabekeskkond
Tutvutakse meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse probleemidega.
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Teadvustatakse ümbritsevat loodus- või tehiskeskkonda loomingu allikana ja õpitakse
keskkonda säästma. Osatakse näha võimalusi taaskasutuseks, analüüsitakse tehiskeskkonna
objekte ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.
Kunstiainetes julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate
protsesside kohta ning ideesid katsetama ja ellu viima.
Tehnoloogia ja innovatsioon
Kunstiainetes kasutatakse praktiliste loovtegevuste kaudu erinevaid oskusi ja vahendeid ning
leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi
ning töökeskkonnas toime tuleva inimese kujunemist.
Tervis ja ohutus
Kunstiainetes teadvustatakse kunstidega tegelemise emotsionaalselt tasakaalustavat mõju.
Kujutavas kunstis kasutatakse materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb
järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe.
Väärtused ja kõlblus. Kultuuriline identiteet
Tutvustakse kohaliku, Eesti ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli
igapäevaelus, pärandkultuuri arenemist tänapäevases globaliseeruvas maailmas.
Kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka
nüüdisaja kultuurinähtustesse.
Väärtustatakse pärandkultuuri ning rahvuskultuuri jätkusuutlikku arengut. Põlva Koolis
pööratakse erilist tähelepanu pärimuskultuurile, võru keele ja kultuuri tutvustamisele ja
säilitamisele.
Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist
väljendamist.
Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused,
muuseumid, kontserdid ja etendused). Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine
laulupidudel, muusika- ja kunstiüritustel.
1.4. Õppeaine kirjeldus
Kunstiõppe siht on omandada visuaalne haridus ning arendada mõtlemis-, koostöö- ja
eneseväljendusoskusi, et toetada isiksuslikku arengut ning toimetulekut tänapäevases
mitmekultuurilises muutuvas maailmas. Kunst võimaldab õpilasel tunnetada endas loojat ning
toetab seeläbi aktiivse maailmavaate omaksvõttu ja ettevõtlikku ellusuhtumist.
Aine õppimise osad on:
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1) uurimine ja oma ideede arendamine;
2) väljendusvahendite loov rakendamine;
3) mõtestamine ja refleksioon.
Ülalnimetatud õppimise osad on omavahel orgaaniliselt ja tihedalt põimunud – õpilase loova
ning iseseisva mõtlemisoskuse arenemine ja uute teadmiste omandamine kinnistuvad
praktilise loovtegevuse kaudu. Oskuste kujunemine on järjepidev protsess ja oma
kogemustega seostatakse teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva kunsti
sidemetest, ruumilise keskkonna disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadest. Oluline on
avastada ja luua seoseid teistes õppeainetes käsitletavate ajastute ja teemadega. Kunsti
käsitletakse nii omaette väärtussüsteemi kui ka võtmena ümbritseva elu mõtestamiseks,
mõistmiseks ja tunnetamiseks. Nii ajaloo kui ka nüüdiskunsti mõistmisele annavad aluse
õppekäigud muuseumidesse ja galeriidesse. Kunstiajaloost näidete valikul lähtutakse
üldisematest teemadest ega taotleta kronoloogilise ülevaate andmist. Peamine on luua sild
mineviku ja nüüdisaja nähtuste vahel. Kõigi teemade käsitlemisel tuuakse võimalikult palju
näiteid kunstist ja visuaalsest kultuurist Eestis.

1.5.Hindamine
Hindamine toimub vastavalt Põlva Koolis kehtivale hindamisjuhendile. Töödele antakse
kirjalik ja/või suuline hinnang I kooliastmes. Põlva Koolis antakse 1. klassis töödele sõnalisi
hinnanguid. Numbrilised hinded on 2. ja 3. klassis.
Hindamise eesmärk on anda õpilastele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline
tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära ning koostööoskusi. Õpilane
peab teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.
Õpitulemusi hinnatakse kujundava hindamise põhimõtete järgi ehk antakse hinnanguid õppe
kestel toimuvale. Tagasiside antakse õigeaegselt ja täpselt ning kirjeldatakse õpilase tugevaid
külgi ja vajakajäämisi.
Esitatakse ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. Kujundavas
hindamises on tähtis koht õpilase enesehinnangul.
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1.klass
Õpitulemused 1. klassis
1. klassi õpilane:
 tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
 leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned;
 paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
 katsetab ja kasutab julgelt õpitud joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning
tehnikaid;
 valib sobiva kujutusviisi olulisema esile toomiseks;
 kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 arutleb tarbevormide üle;
 seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
 paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
 tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte;
 arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
 tuleb toime reaalses muuseumi (galerii)keskkonnas;
 arutleb meedia rolli ja mõju üle igapäevaelus, kasutades õpitud ainemõisteid.
Õppesisu I kooliastmes

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
1. klassis

Pildiline ja ruumiline väljendus
Visuaalse kompositsiooni
baaselemendid (joon, värv, vorm,
ruum, rütm). Inimeste, esemete ja
looduse objektide iseloomulikud
tunnused ning peamise esiletoomine
kujutamisel.

Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. Peamise
esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil. Oma tööde
esitlemine ja selgituste andmine.

Materjalid ja tehnikad
Erinevate kunstitehnikate
materjalid, töövõtted ning
töövahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaž,
pildistamine, vormimine jne).

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline
rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas
ning teisi arvestav kasutamine.

1. klass
Vabanemine stampkujunditest (päikese-neljandik, aknarist
jms). Tuttavate asjade kujutamine – lilled, mänguasjad jms.
Inimese vanuse, ameti jms joonistamine mälu järgi. Mõisted
kolmnurk, ruut, ring jne. Mänguasjade ja omameisterdatud
mudelitega lavastuslikud mängud.

1. klass
Maal – näpuvärvid, guašš. Skulptuur – plastiliin, savi jt
pehmed voolimismaterjalid. Graafika – riipimine vms.

Disain ja keskkond
Disain igapäevaelus: trükis,

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja makettidena
tulenevalt situatsiooni kirjeldavast lähteülesandest. Vormi ja
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tarbevorm, ruum ja ehitis
keskkonnas. Vormi, otstarbe,
materjali ja tehnoloogia seosed ning
nende arvestamine kujundamisel.
Turvaline ning keskkonnasäästlik
tarbimine.

funktsiooni seos. Kunstitunnis omandatud oskuste
rakendamine digitaalsete vahenditega töödes.

Kunstikultuur
Kunstiteosed kohalikes
muuseumides ja kunstigaleriides,
ajaloolised kunstitehnikad ja
materjalid. Lähiümbruse loodus ja
ehituskunst. Reaalsed ning
virtuaalsed kunsti- ja
meediakeskkonnad.

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste külastamine,
kunstiteoste vaatlemine ja nende üle arutlemine.

Meedia ja kommunikatsioon

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja vahendid.

Kunstiteoste, visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.

1. klass

1. klass
Märk – geomeetriliste kujundite erinevad tähendused. Kiri –
oma nime kujundus portfooliol vms.

1. klass
Eesti ja maailm – keskaegsed hooned. Rahvakunst – laulupidu
ja rahvariided.

Asjade tähendus pildil (nt loodusmaterjalidest installatsiooni
jäädvustamine fotona).

Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

Lõiming 1. klassis
Emakeel: sõnaline eneseväljendus, arutlus- ja kirjeldusoskus; lugude jutustamine; tähed, tekstist
arusaamine.
Matemaatika: geomeetrilised kujundid: ring, ruut, kolmnurk, kuup, risttahukas ja püramiid, kujundite
tipud, servad ja tahud; kera; ümbritsevast tasandiliste ja ruumiliste kujundite leidmine.
Kodundus: arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle; ruumide korrastamine ja
kaunistamine.
Tööõpetus (kavandamine): ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine; ideede
visandamine paberil; idee esitlemine.
Tööõpetus (materjalid): materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine; katsetused
erinevate materjalidega; sagedasemad töövahendid; jõukohaste esemete modelleerimine ja
meisterdamine; materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine,
lõikamine); ümbritsevate esemete vaatlemine,nende disain minevikus ja tänapäeval.
Muusika: loomingulisus musitseerimisel, muusika lugude jutustajana.
Loodusõpetus: kodukoha/kooliümbruse tuntumad vaatamisväärsused, kodukoha ajalugu ja ehitised.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: positiivne hoiak õppimisse.
Väärtused ja kõlblus:minu asjad, asjade väärtus, asjade hoidmine.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine.
Kultuuriline identiteet:kunstiteoste ja mineviku-kogemuse (esemed, lood) säilitamise tähtsus.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: keskkond minu ümber.
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Teabekeskkond: infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel
Kultuuriline identiteet:kunstiteoste ja mineviku-kogemuse (esemed, lood) säilitamise tähtsus.

2.klass
Õpitulemused 2. klassis
2. klassi õpilane:
 tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
 leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks;
 katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
 kasutab õpitud joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
 kasutab erinevaid paberi kasutamise töövõtteid ning tehnikaid;
 paneb tähele värvide koosmõju;
 kujutab esemeid, olendeid, sündmusi omas laadis endale tähenduslikes töödes;
 jutustab visuaalselt lugusid;
 valib sobiva kujutusviisi olulisema esile toomiseks;
 kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd;
 seostab vormi otstarbega;
 seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
 kirjeldab ja arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
 tuleb toime muuseumi-keskkonnas;
 arutleb reklaami mõju üle igapäevaelus.
Õppesisu I kooliastmes

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
2. klassis

Pildiline ja ruumiline väljendus
Visuaalse kompositsiooni
baaselemendid (joon, värv, vorm,
ruum, rütm). Inimeste, esemete ja
looduse objektide iseloomulikud
tunnused ning peamise esiletoomine
kujutamisel.

Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. Peamise
esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil. Oma tööde
esitlemine ja selgituste andmine.

Materjalid ja tehnikad
Erinevate kunstitehnikate
materjalid, töövõtted ning
töövahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaž,
pildistamine, vormimine jne).

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline
rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas
ning teisi arvestav kasutamine.

2. klass
Puude, mägede, pilvede jms kujutamine mitmel erineval moel.
Esemete tähtsamad tunnused. Esmased proportsioonireeglid.
Geomeetrilistest kujunditest pildi loomine. Piltjutustused:
joonistus, maal, illustratsioon, koomiks, fotoseeria,
animatsioon.

2. klass
Maal – tempera. Skulptuur - seisvad figuurid materjali
lisamisega. Graafika – monotüüpia jt erinevad tõmmised.
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Disain ja keskkond
Disain igapäevaelus: trükis,
tarbevorm, ruum ja ehitis
keskkonnas. Vormi, otstarbe,
materjali ja tehnoloogia seosed ning
nende arvestamine kujundamisel.
Turvaline ning keskkonnasäästlik
tarbimine.

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja makettidena
tulenevalt situatsiooni kirjeldavast lähteülesandest. Vormi ja
funktsiooni seos. Kunstitunnis omandatud oskuste
rakendamine digitaalsete vahenditega töödes.

Kunstikultuur
Kunstiteosed kohalikes
muuseumides ja kunstigaleriides,
ajaloolised kunstitehnikad ja
materjalid. Lähiümbruse loodus ja
ehituskunst. Reaalsed ning
virtuaalsed kunsti- ja
meediakeskkonnad.

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste külastamine,
kunstiteoste vaatlemine ja nende üle arutlemine.

Meedia ja kommunikatsioon

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja vahendid.

Kunstiteoste, visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.

2. klass

2. klass
Märk – liiklusmärkide keel. Kiri – dekoratiivkiri kingipakil.

2. klass
Eesti ja maailm – lossid, kindlused ja mõisahooned
Rahvakunst – talu ja taluriistad.

Piltjutustuse kujundamine (nt foto sidumine joonistuste ja
tekstiga). E-kaart.

Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.
Lõiming 2. klassis
Emakeel: suuline väljendusoskus; joonistuse põhjal jutustamine; lugemistekstidest lähtudes oma loo
joonistamine.
Loodusõpetus: inimeste elu võrdleminr maal ja linnas; erinevad elukeskkonnad; vastutustundlik ja
keskkonda hoidev tarbimine; Eesti saared; taimede välisehitus, loomade välisehitus; ühe taime või
looma uurimine; loomaaia või loomapargi külastus või lemmik-loomapäeva korraldamine; organismid
erinevates elukeskkondades.
Muusika: loodushääled muusikas; muusikakuulamine ja muusikaline lugu; muusika meeleolu
visualiseerimine; helide tekitamine paberiga (lehvitamine, kortsutamine, rebimine jm): muusika
elemendid (rütm, dünaamika, meloodia, tämber); regilaulu rütm (mustrid).
Tööõpetus: oma klassiruumi kaunistamine tähtpäevadeks; jõukohaste esemete valmistamine: kasutab
materjale säästlikult; valib erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid; käsitseb kasutatavamaid
töövahendeid õigesti ning ohutult; kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid
valmistades.
Tööõpetus (kavandamine): ümbritsevate esemete vaatlemine,nende disain minevikus ja tänapäeval;
ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine; ideede visandamine paberil; idee
esitlemine; lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.
Tööõpetus (materjalid): eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast,
vahtplast, puit, traat, plekk jne); võrdleb materjalide üldisi omadusi.
Võõrkeel: lastele mõeldud erileheküljed muuseumide veebilehtedel.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: kool, positiivne suhtumine õppimisse.
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Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: info otsing ja silmaringi avardamine, raamatukogud,
internetilehed; veebilehed muuseumide või kunstiteoste tutvustusega.
Väärtused ja kõlblus:minu hobid ja huvid.
Keskkond ja jätkusuutlik areng:looduse ilu,säästev suhtumine loodusesse.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine.
Kultuuriline identiteet, seos inimeseõpetusega: traditsioonid peres, koolis, kodukohas; minevikukogemuse ja kaasaegse kultuuri säilitamise tähtsus (kunstiteosed, esemed, lood); jõuludega seotud
traditsioonid peres, koolis, kodukohas.
Tervis ja ohutus: koolitee, ohtlikud olukorrad, ohutu liiklemine tänaval, maanteel; tervisliku eluviisi
väärtustamine; tervislik toitumine.
3. klass
Õpitulemused 3. klassis
3. klassi õpilane:
 tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
 katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
 leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks;
 paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
 kasutab erinevaid joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
 kasutab erinevaid akvarelltehnikaid;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
 tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja näitustel;
 arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
 tuleb toime reaalses kultuuri-ja õppekeskkondades;
 kasutab animatsiooniloomise võimalusi;
 kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid;
 tuleb toime virtuaalsetes kultuuri-ja õppekeskkondades;
 teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.
Õppesisu I kooliastmes

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
3. klassis

Pildiline ja ruumiline väljendus
Visuaalse kompositsiooni
baaselemendid (joon, värv, vorm,
ruum, rütm). Inimeste, esemete ja
looduse objektide iseloomulikud
tunnused ning peamise esiletoomine
kujutamisel.

Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. Peamise
esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil. Oma tööde
esitlemine ja selgituste andmine.
3. klass
Maastik kevadel, suvel, sügisel ja talvel. Esimesed katsetused
kujutamisel natuurist. Dünaamiline kriipsujuku liikumise
kavandamine. Plasttaarast, karpidest loomade vms
meisterdamine.
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Materjalid ja tehnikad
Erinevate kunstitehnikate
materjalid, töövõtted ning
töövahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaž,
pildistamine, vormimine jne).

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline
rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas
ning teisi arvestav kasutamine.
3. klass
Maal – akvarell, pastell. Skulptuur – voolimine ühest tükist,
ilma juurde lisamata. Graafika – papitrükk vms.

Disain ja keskkond
Disain igapäevaelus: trükis,
tarbevorm, ruum ja ehitis
keskkonnas. Vormi, otstarbe,
materjali ja tehnoloogia seosed ning
nende arvestamine kujundamisel.
Turvaline ning keskkonnasäästlik
tarbimine.

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja makettidena
tulenevalt situatsiooni kirjeldavast lähteülesandest. Vormi ja
funktsiooni seos. Kunstitunnis omandatud oskuste
rakendamine digitaalsete vahenditega töödes.

Kunstikultuur
Kunstiteosed kohalikes
muuseumides ja kunstigaleriides,
ajaloolised kunstitehnikad ja
materjalid. Lähiümbruse loodus ja
ehituskunst. Reaalsed ning
virtuaalsed kunsti- ja
meediakeskkonnad.

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste külastamine,
kunstiteoste vaatlemine ja nende üle arutlemine.

Meedia ja kommunikatsioon

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja vahendid.

Kunstiteoste, visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.

3. klass

Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

3. klass
Märk – stilisatsioon. Kiri – šrifti valik vastavalt ülesandele.

3. klass
Eesti ja maailm – lähikonna kunstigaleriide ja muuseumide
asukoht ja funktsioonid. Rahvakunst – kindamustrid,
sokisääred jms. Tegelikkuse ja virtuaalsete keskkondade
võrdlus.

Uue tähenduse andmine asjadele või kujutatava konteksti
muutmisega (nt juurviljadest tegelased tervisliku toitumise
videos).

Lõiming 3. klassis
Emakeel: sõnaline väljendusoskus, arutusoskus; omakultuur ja kultuuride mitmekesisus
muinasjuttude ainetel; raamatute kujundus, pildi joonistamine lugemispala või luuletuse ainetel; teema
„Muinaslood ja pärislood“ (märksõnad: mängiv inimene; võlumaailm; tunded ja nende põhjused;
tekkelood; kohanimed; müstilised olendid; anekdoodid; uni ja unenäod; muinasjutt ja tõsilugu);
rühmatöös oma teksti juurde joonis; teema „Jõuluaeg, omakultuur ja kodukoha pärimused“;etenduse
reklaami teksti koostamine ja kujundamine; piltloo väljamõtlemine ja selle vormistamine; aastaajad,
ajaühikud, aja kulgemine, ajatelg (nelja aastaaja pilt); piltidega tabeli/ plakati/ voldiku/ raamatu
kujundamine; raamatukogus sobivate luuletuste otsimine, luuletustega trükise kujundamine.
õnnitluskaardi kujundamine; valitud värsile vastuse joonistamine; teema „Magus tähestik“: tähestik,
nimed; sõbrad ja sõpruse hoidmine, sallivus.
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Loodusõpetus: mets kui erinevate organismide elupaik; maakaart, ilmakaared; ilmakaarte määramine;
fotolt plaaniks; mõõtkava; aastaajad, värvid looduses; päikesesüsteem (Maa ja Päike, valgus ja vari);
taevakehad; virmalised.
Inimeseõpetus: teema „Ajalugu“ (rahvus, laulupidu, „Kalevipoeg“, taluhooned);teema „Kultuur“
(rahvariided, ehted, minevik, pärand); teave ja reklaam, internet; aeg ja selle kulgemine.
Muusika: musitseerimise ja muusika kuulamise võlu; värvid muusikas; muusikateater; muusika
elemendid- rütm, meloodia, dünaamika, kõlavärv; eesti rahvalaulud, rahvamuusika, rahvatantsud;
minu muusikaline trikk; loodushääled.
Kehaline kasvatus: liikumise võlu ja ilu;
Matemaatika: ajaühikute kestvuse võrdlus.
Tööõpetus: rahvakunst ja rahvariided, rahvakunsti elementide kasutamine kaasaegses riietuses.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: kool, positiivne suhtumine õppimisse; erinevate
tegevusalade ja ametite tutvustamine, nende olulisus ning omavahelised seosed.
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: teabevajaduse määratlemine ja otsing; silmaringi
avardamine; infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel; leitud teabele kriitilise hinnangu andmine;
visuaalse teksti analüüs; etenduse reklaamide kujundamine ja tutvustuste saatmine
Kultuuriline identiteet: Eesti ja teiste maade muinasjutud; isadepäeva kaart, mardipäeva mask.
Õppekäik: Eesti Rahva Muuseum või muu Eesti eluolu tutvustav muuseum; mineviku-kogemuse
säilitamise tähtsus (kunstiteosed, esemed, lood).
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine; ühisürituse
ettevalmistamine ja läbiviimine.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: loodus minu ümber, loomalood, elus ja eluta loodus, tasakaal
looduses.

Kunstiõpetus I kooliaste

11

