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KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA I-III KOOLIASTE 
 
 

1. KUNSTIÕPETUSE  ÜLDOSA 

1.1. Pädevused 

Kunstide valdkond võimaldab kõiki üldpädevusi loomulikult lõimida igapäevasesse 

õppetöösse nii teooria kui ka praktika kaudu. 

Väärtuspädevus. Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat 

kultuuriruumi identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning 

kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste 

kaudu toetatakse eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline 

tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunsti eneseväljenduse vahendina, 

hindama erinevaid ideid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. 

Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse infokanalitesse. 

Sotsiaalne pädevus. Kunsti uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja esitlused ja 

ühistes kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise toetamise 

väärtustamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. 

Kunstiteoste üle arutledes harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest 

lugupidamist. Kunstiained teadvustavad inimese kui kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides 

teadlikult ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja 

virtuaalsetes keskkondades. 

Enesemääratluspädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad 

õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. Kultuuriliste 

ja sotsiaalsete teemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ainestik ning 

sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Sihiks on 

integreerida noori nüüdisühiskonda ja toetada oma identiteedi väljendamist loomingus.  

Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 

töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma 

õpistiili. Nii individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded 

eeldavad info hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes 

situatsioonides. Kunstis saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute 

sobivust kontrollida, uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagaside ja 

eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana. 

Suhtluspädevus. Kunstis on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, jms 
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rääkimine, ulatudes lihtsast argikeelsest kirjeldusest ainespetsiifilise keelekasutuseni. Oma 

tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad 

väljendusoskuse kujunemist ning ainealase oskussõnavara kasutamist. Kunstis referatiivsete ja 

uurimistööde koostamine eeldab teabetekstide mõistmist ning juhib kasutama mitmesuguseid 

info esitamise viise (teksti, joonist, skeemi, tabelit, graafikut). Tutvutakse kunsti kui 

kommunikatsioonivahendiga, õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt 

ning „tõlkides“ sõnumeid ühest keelest teise. 

Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstis rakendatavad ülesanded, kus tuleb sõnastada 

probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi; samuti 

analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrrelda ja liigitada 

erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstis individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud 

ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. 

Kunsti valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate lahenduste väärtustamine. Praktiline 

loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede väljendamise ja esitlemise erinevaid 

võimalusi, leidlikult valides sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse 

tegevust planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka 

valdkonnaga seotud elukutsete ning institutsioonidega. 

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, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, 

geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, 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; 
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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) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist 

(loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad); 

6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, 

reageerimiskiirust ja koordinatsiooni. 

4. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid. 

 

1.3. Läbivad teemad 

„Kultuuriline identiteet“ on kunstile eriomased. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse 

kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, 

kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka 

kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja 

emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi 

kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid). Tähtis on noorte endi osalemine 

õpilastööde näitustel. 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ seondub kunstis oma võimete ja huvide 

teadvustamise, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh 

õpioskuste omandamine. Tutvutakse kunsti mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning 

kunstiga seotud elukutsetega. 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ on seotud kunstile omaste praktiliste loovtegevustega, mille 

vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi 

võimalusi, toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva 

inimese kujunemist. 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” kunstis julgustatakse kujundama ja väljendama oma 

seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja 

elluviimist. Kunstis teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju, 
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neist võivad alguse saada elu jooksul püsivad harrastused. See lõimub ka elukestva õppe 

põhimõtte teadvustamisel. 

„Tervis ja ohutus“ ja „Keskkonna ja jätkusuutlik areng“. Kunstis kasutatakse paljusid 

materjale ja töövahendeid mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 

Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse 

erinevatele keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. 

„Teabekeskkond“ hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine kunsti kohta,  

visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne kujundamine. 

Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse 

küsimustega. 

 

1.4. Hindamise üldpõhimõtted 

Hindamise aluseks on Audentese Erakooli põhikooli hindamisjuhend, mis lähtub riikliku 

õppekava hindamisjuhendi põhimõtetest.  Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat 

tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste 

isikupära. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Ainealaseid teadmisi hinnatakse õppeprotsessi 

jooksul moodustades veerandite ja õppeaasta lõpuks kokkuvõtva hindega. 

 

1.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide 

väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud 

teadmisi ja tehnikaid; 

2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus; 

3) analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis omandatud ainealast 

terminoloogiat, ning põhjendab oma arvamust; 

4) märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja 

ökoloogilisi aspekte; 

5) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti; 

6) seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut ning 

mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist mitmekesisust. 
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Põhikooli lõpuks teadvustab kunsti rolli nii oma elus kui ka ühiskonnas ja orienteerub 

visuaalses keskkonnas. 

 

1.6. 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: 

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. KLASSI KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

 
 

1. Õppe eesmärgid 

 

• Läbimõeldud ja kindlasuunaliste käeliigutuste sooritamine mõlema käega eraldi ja  

korraga ning mõlemas suunas. 
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• Pintsli õige käsitsemine, käeliigutuste ulatuse reguleerimine kujundi katte-värvidega  

katmisel. 

• Värvitavate pindade katmine ühesuunaliste tõmmetega. 

• Vajalikud oskused igapäevaeluks. 

• Läbi käelise tegevuse kogeda eneseteostuse võimalusi, arendada loovust ja  esteetilist 

maitset. 

• Õppida tundma ja valima sobivaid töövõtteid, olema säästlik. 

• Arendada vastutustunnet, täpsust, püsivust, töökultuuri. 

• Hoida puhtust ja korda töölaual ning selle ümbruses. 

 

2. Õpitulemused 1. klassi lõpul. 

Õpilane oskab 

      •  leida head ja huvitavat oma kaaslaste ja  iseenda töös; 

      •  joonistada taimi, loomi, linde, inimesi seisvas asendis; 

      •  maalida kattevärvidega; 

      •  tabada värvirütmi; 

      •  savitaolisest materjalist voolida seisvat inimest, kodu- ja metsloomi; 

      •  paberipinnal orienteeruda, paberipinda õigesti planeerida. 

Õpilane teab 

      •  sooje ja külmi, heledaid ja tumedaid toone; 

      •  kolme põhitooni. 

 
3. Õppesisu 

Kujutamis-ja vormiõpetus –  

Vormilt lihtsate esemete ja figuuride joonistamine vaatluse ja mälu järgi ning fantaasia 

põhjal. 

Esemete ja figuuride pinnaline kujutamine, nende ligikaudse vormi ja  proportsiooni 

edasiandmine.                               

      Inimese kujutamine põhivaates ( otse, profiilis).  

       Elusolendite mitmesuguste kehaasendite ja liigutuste kujutamine. 

       Erinevate liiklusvahendite ja hoonete kujutamine.  

       Otstarbeka tööjärjekorra kasutamine. 

Värvi-,kompositsiooni-ja perspektiiviõpetus - Soojad ja külmad toonid, heledad ja 

tumedad toonid. Kolm põhitooni. Kõikide toonide helestamine valgega. 
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Ümbritseva elu ja looduse vaatlemisel ning muinasjuttude kuulamisel saadud muljete 

edasiandmine.  

Inimese kujutamine koos loomadega. 

        Erinevatele aastaaegadele iseloomulike tööde, laste mängude kujutamine. 

        Aastaaegadest tingitud erinevuste kujutamine looduses. 

        Ruumilise paiknemise ja suurusvahekordade arvestamine kujutiste loomisel. 

        Mitmesuguste dekoratiivsete vormide joonistamine. 

        Erinevate töövõtete (kordumine, vaheldumine, sümmeetria) kasutamine 

Motiivide koostamisel. 

        Riba, kujundi ääre või kogu kujundi pinna kaunistamine . 

        Geomeetrilistest kujunditest mustrite koostamine. 

        Naturaaltrüki kasutamine motiivide valmistamisel. 

        Sobivate värvide valimine. 

Vestlused kunstist - Oma kodulinna, kodumaja/korteri kujundus.  

Kunstinäituste külastamine ning analüüs. 

Multifilmid. 

Kaaslaste tööde analüüs, tolerantne suhtumine kaasõpilaste töödesse. 

Tehnikad ja materjalid -  

Skulptuur - Voolimine savist või muust pehmest materjalist. 

Meisterdamine loodus-ja tehismaterjalist. 

Voltimine 

Maal -  Kattevärvidega maalimine spontaanselt ja läbimõeldult 

Õlipastellid 

Värvi-ja viltpliiatsid 

Kollaaž rebituna  

Graafika - Joonistamine pliiatsi ja viltpliiatsiga 

Paljundusgraafika: natuur-materjalitrükk. 

4. Õppetegevus 

Õppetegevust tehes lähtutakse õppekavast, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 

õppesisut ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 

läbivate teemadega. Oluline on mänguline, uuriv õpe, mis toetab laste spontaanset 

eneseväljendust ning julgustab märkama ja vaatlema erinevaid nähtusi. Õpitakse üksi 

ja rühmas. Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid ning arvestades õpilaste erinevaid 

õpistiile. Õppeülesandeid diferentseeritakse, mille sisu ja raskusaste toetavad õpilaste 
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huvisid ning suurendavad õpimotivatsiooni. Kasutatakse erinevaid õpikeskkondi: 

ateljee, loodus- ja linnakeskkond, muuseumid, näitused, arvutiklass, virtuaalkeskkond 

jne. Loovtööde ainest ammutatakse nii oma elust, lähiümbrusest kui ka kunstiloost. 

Teadmised ja tehnilised oskused omandatakse loova tegevuse käigus. Kunstiteostest 

rääkimine toetab oma seisukohta, tolerantsuse ning väärtushinnangute kujunemist. 

Õppesisu seostatakse näidetega nii Eesti kui ka maailma kunstist ja rahvakultuurist.  

 

 

2. KLASSI KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

 

1. Õppeeesmärgid 

Õpilane: 

• arendab oma vaatlusoskust ja kompimismeelt; 

• omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust ja fantaasiat; 

• õpib tundma ja kasutama kujutavate ja kujundavate kunstide väljendusvahendeid; 

• arendab vaatlusoskust, fantaasiat, ilumeelt, täpsust ja tähelepanu, materjali-, värvi- ja 

vormitaju, silmamõõtu ja püsivust ning koostööoskust; 

• arendab kujundilist mõtlemist ja kujutlusvõimet; 

• õpib kujutama erinevaid tasapinnalisi  figuure ja esemeid; 

• õpib tundma ja kasutama mitmesuguseid töövahendeid ja materjale; 

• omandab teadmisi kunstiliikidest ja stiilidest; 

• omandab oskuse töömaterjale ja aega otstarbekalt kasutama; 

• omandav värvusõpetuse põhitõed; 

• õpib vaatama ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset. 

 

2. Õpitulemused 2. klassi lõpul 

Õpilane oskab: 

• kujutada liikumisasendis inimest, looma, lindu, muinasjututegelast, sõidukit; 

• joonistada eluta looduse vorme ja tehisvorme (akvarellpliiats, õlikriit); 

• segada põhitoone; 

• väljendada meeleolu värvilaikudena (aastaajad looduses); 

• tumestada ja helestada; 

• voltida ja teha kollaaži; 



Audentese Erakool 
Põhikool 

 
 

• märkab kujunduselemente ümbritsevas keskkonnas; 

teab: 

• põhitoone( kollane, punane, sinine); 

• musta ja valge kasutamist. 

 

3. Õppesisu 

Kujutamisõpetus-ja vormiõpetus - kujustamine looduslikust materjalist, paberi-, 

plastmassi-, metallijäätmetest (figuurid,lelud). 

Modelleerimine jääkmaterjalidest, tutvumine geomeetriliste põhivormidega. 

Inimese kujutamine: täisfiguur eest-ja külgvaates liikumises. 

Eluslooduse (loomad, linnud-asendid ja liikumine), eluta looduse (kivi,vesi 

jne) kujutamine joone ja silueti abil. 

Värvi-,kompositsiooni-ja perspektiiviõpetus - kuuevärviring: põhivärvid ja nende 

segamisel saadavad II astme (oranž, roheline,violett) värvid. 

Helestamine ja tumestamine ning külmad ja soojad toonid. 

Meeleolu väljendamine värvidega. 

Rütm ja rühmitamine. 

Disain ja kirjaõpetus - kujundamine pappkarpidest ja paberist linn (kollektiivne töö). 

Mänguasjade konstrueerimine. 

Paberi voltimine. 

Lilleseade. 

Ruumide kaunistamine tähtpäevadeks. 

Vestlused kunstist - kunst ümbritsevas keskkonnas. 

Oma kodukoha kujundus. 

Raamatukujundus. 

Kujundamine teatris. 

Kaaslaste tööde analüüs. 

 

4. Õppetegevus  

Õppetegevust tehes lähtutakse õppekavast, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisut 

ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega. Oluline on mänguline, uuriv õpe, mis toetab laste spontaanset eneseväljendust 

ning julgustab märkama ja vaatlema erinevaid nähtusi. Õpitakse üksi ja rühmas. Kasutatakse 
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erinevaid õppemeetodeid ning arvestades õpilaste erinevaid õpistiile. Õppeülesandeid 

diferentseeritakse, mille sisu ja raskusaste toetavad õpilaste huvisid ning suurendavad 

õpimotivatsiooni. Kasutatakse erinevaid õpikeskkondi: ateljee, loodus- ja linnakeskkond, 

muuseumid, näitused, arvutiklass, virtuaalkeskkond jne. Loovtööde ainest ammutatakse nii 

oma elust, lähiümbrusest kui ka kunstiloost. Teadmised ja tehnilised oskused omandatakse 

loova tegevuse käigus. Kunstiteostest rääkimine toetab oma seisukohta, tolerantsuse ning 

väärtushinnangute kujunemist. Õppesisu seostatakse näidetega nii Eesti kui ka maailma 

kunstist ja rahvakultuurist.  

 

3. KLASSI KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

 

1. Õppeeesmärgid 

Õpilane 

• omandab vajalikud oskused igapäevaeluks, tööks ja harrastuseks; 

• omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja -traditsioonide kohta 

ning oskab neid  oma töös kasutada; 

• kogeb eneseteostuse võimalusi käelise tegevuse kaudu, arendab loovust ja esteetilist 

maitset; 

• õpib tundma ja valima sobivaid töövõtteid; 

• arendab tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, täpsust, püsivust ning 

töökultuuri ja   – harjumusi; 

• omandab oskuse iseseisvalt mõelda ja töötada; 

• oskab hinnata oma tööd kriitiliselt; 

• hakkab huvi tundma rahvuskultuuri vastu. 

 

2. Õpitulemused 3. klassi lõpul. 

Õpilane: 

• tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning 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; 
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• kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning 

tehnikaid; 

• tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja 

näitustel ning arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid; 

• seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise 

põhimõtteid; 

• kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes 

kultuuri ja õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid. 

 

3. Õppesisu 

Kujutamis-ja vormiõpetus - inimese kujutamine: täisfiguur eest - ja külgvaates 

liikumises, portree eestvaates. 

Eluslooduse, eluta looduse ja tehisvormide (ehitised, sõidukid jne) kujutamine 

joone ja silueti abil. 

Tutvumine geomeetriliste põhivormidega seoses igapäevaesemetega 

(ruumiliselt voolimisel ja meisterdamisel ning tasapinnaliselt joonistamisel ja 

maalimisel). 

Värvi-, kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus - kuuevärviring, helestamine, tumestamine,                      

külmad ja soojad toonid. 

Pildi pinna organiseerimine (kujutatava suuruse ja paberiformaadi erinevad 

suhted). 

Pea- ja kõrvalelemendid ja taust. 

Pildi üksikosade tasakaal. 

Suuruse vähenemine kauguses. 

Ribaornament. 

Rütm, rühmitamine ning osaline kattumine. 

Disain ja kirjaõpetus - rütmiharjutused ja mängud kirjaelementide ja tähtedega 

(joonistatult, maalitult, rebitult, volditult). 

Tööd joonlaua ja sirkliga. 

Meisterdamine, lähtudes otstarbest, materjalist, tehnoloogiast ja ilumõistest  

(mänguasjad, ruumikaunistused). 

Vestlused kunstist - kunst ümbritsevas keskkonnas (arhitektuur, skulptuur, maa, graafika). 

Tarbevormi kuju ja funktsioonid. 
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Raamatukujundus. 

Multifilmid. 

Teatrikujundus. 

Kaaslaste tööde analüüs, tolerantne suhtumine kaasõpilaste töödesse. 

Tehnikad ja materjalid 

Skulptuur - Erinevate tekstuuride loomine. 

Meisterdamine loodus-ja tehismaterjalist. 

   Voltimine. 

Maal - Kattevärvidega maalimine spontaanselt ja läbimõeldult. 

Maalilise pinna saamine kriidi-ja õlipastellidega. 

Kollaaž. 

Graafika - Joonistamine pliiatsi ja viltpliiatsitega. 

Punkti ja joone kasutamine faktuuri loomiseks. 

   Paljundusgraafika: natuur-, papi-ja materjalitrükk guaši või temperaga. 

 

4. Õppetegevus 

Õppetegevust tehes lähtutakse õppekavast, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisut 

ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega. Oluline on mänguline, uuriv õpe, mis toetab laste spontaanset eneseväljendust 

ning julgustab märkama ja vaatlema erinevaid nähtusi. Õpitakse üksi ja rühmas. Kasutatakse 

erinevaid õppemeetodeid ning arvestades õpilaste erinevaid õpistiile. Õppeülesandeid 

diferentseeritakse, mille sisu ja raskusaste toetavad õpilaste huvisid ning suurendavad 

õpimotivatsiooni. Kasutatakse erinevaid õpikeskkondi: ateljee, loodus- ja linnakeskkond, 

muuseumid, näitused, arvutiklass, virtuaalkeskkond jne. Loovtööde ainest ammutatakse nii 

oma elust, lähiümbrusest kui ka kunstiloost. Teadmised ja tehnilised oskused omandatakse 

loova tegevuse käigus. Kunstiteostest rääkimine toetab oma seisukohta, tolerantsuse ning 

väärtushinnangute kujunemist. Õppesisu seostatakse näidetega nii Eesti kui ka maailma 

kunstist ja rahvakultuurist.  

 

4. KLASSI KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

 

1. Õppeeesmärgid 

Õpilane: 

• õpib tundma ja kasutama kunstikeelt; 
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• arendab oma vaatlusoskust ja kompimismeelt; 

• arendab kujundilist mõtlemist ja kujutlusvõimet; 

• omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust ja fantaasiat; 

• õpib kasutama kujutavate ja kujundavate kunstide väljendusvahendeid; 

• oskab käsitseda erinevaid töömaterjale ja -vahendeid; 

• teab ja oskab eristada  sooje ja külmi toone, nende kontraste; 

• oskab kujundada lihtsamaid tarbevorme; 

• omandab teadmisi kunstiliikidest ja stiilidest; 

• õpib vaatama ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset. 

 

2. Õpitulemused 4. klassi lõpul 

  

Õpilane : 

• oskab lihtsamaid töövõtteid erinevate tehnikate kasutamisel; 

• oskab kavandada ja teostada töid; 

• oskab värve segada, erinevaid värve koos kasutada; 

• tunneb lihtsamaid kompositsioonivõtteid; 

• osaleb rühma- ja individuaalsete tööde loomisel, teeb koostööd ühise tulemuse nimel; 

• visandab, kavandab ning kujutab. Esitleb oma teoseid ning põhjendab oma valikuid; 

• oskab ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamist; 

• on loov kunstitehnikate kasutamisel, tutvunud digitaalse tehnikaga; 

•  arutleb kunstiteoste üle; 

• uurib ja võrdleb filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeelt; 

• külastab muuseume, kunstiüritusi, nüüdiskunsti näituseid. 

 

3. Õppesisu 

Kujutamis-ja vormiõpetus – 

 Inimese kujutamine, erinevad liikumisasendid, 

            temaatilised kompositsioonid neist. 

Inimene tegevuses, suhe loodusega. 

Värvi-,kompositsiooni-ja perspektiiviõpetus –  

Värvide segamise elementaartabel,  

Ühe värvi erinevad toonid (nt.kollakas-, sinakas-, pruunikas-roheline). 
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Maalimine piiratud arvu värvidega. 

Sümmeetria ja asümmeetria. 

Kompositsiooni tasakaal. 

Disain ja kirjaõpetus  

Keskkonna kujundamine sise-ja välisruumis (oma tuba, klassiruum, stend ). 

Geomeetrilised elemendid tasapinnal. 

Tööd joonlaua ja sirkliga. 

Vestlused kunstist   

Erinevad kunstiliigid. 

Tehnikad ja materjalid  

Modelleerimine savist. 

Maalimine kattevärvide ja akvarellidega. 

 Tööd kriidi-ja õlipastellidega,värvi-ja viltpliiatsitega. 

Kollaažvärvipaberist või makulatuurist. 

Joonistamine grafiit-.vilt-ja pastapliiatsiga. 

Papi-ja materjalitrükk. 

Teadmised ja oskused fotost ja animatsioonist. 

4. Õppekirjandus 

Õpetamisel kasutatakse erinevate autorite poolt välja antud õppematerjale ning 

ilukirjanduslikke teoseid, mis on vastavuses riikliku õppekavaga. 

 

5. KLASSI KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

Tundide arv: 2 tundi nädalas paaristundidena, 70 tundi õppeaastas  

 

1. Õpitulemused 

5. klassi lõpetaja: 

1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, 

ideid ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab; 

2) kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse 

kompositsiooni baasoskusi; 

3) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, animatsioon 

jne); 

4) analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid 

tänapäeva eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes; 
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5) mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas eesmärgipärasust, 

uuenduslikkust, 

esteetilisust ja ökoloogilisust; 

6) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 

7) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute 

kunstiteoseid; 

8) märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga seotud 

nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas. Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii 

reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades. 

 

2. Õppesisu 

Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede 

arendamiseks. 

Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 

koloriit. 

Liikumise kujutamine. 

Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni, foto ja 

animatsiooni tehnikad ning töövõtted. 

Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest tänapäevani. 

Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis. 

Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed Eestis ja maailmas, näited õpetaja valikul. 

Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 

Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis. Eesti rahvakunst ja 

ehituskultuur. 

Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja 

arhitektuuri kaudu. 

Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja 

reklaamis. 

 

3. Õppetegevus 

1. Loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö. 

2. Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine 

kujutamise reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine. 

3. Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine. 
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4. Kunstitehnikate loov kasutamine. Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja katsetamine. 

5. Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine. 

6. Koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline võrdlemine. 

7. Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine. 

Tutvutakse teadlikumalt kunsti aluste ja kunstilooga ning luuakse sildu kunstiajaloo ja 

tänapäeva vahel. Pööratakse rohkem tähelepanu ümbritseva maailma edasiandmisele 

loomingulistes kunstitöödes. Õpilasi juhitakse ise valikuid tegema (tehnika, teemade valik 

jne) ning otsima pildimaterjali, et kasutada seda abivahendi või lähtekohana. Kunstiteoste ja 

visuaalse kultuuri näidete analüüsimine toetab kriitilise mõtlemise ja ainealase keeleoskuse 

arenemist. 

Kunst kui õppeaine on oma olemuselt mittelineaarne, õppesisu punkte käsitletakse õppes 

omavahel tihedalt põimunult. Nende võimalike kombinatsioonide lõputu arv eeldab õpetaja 

loovust ja teadlikkust valikute tegemisel. 

 

3. 5. klassi ainesisesed läbivad teemad 

• Kujutamis- ja vormiõpetus: Inimese kujutamine – täisfiguuri ja näo proportsioonid, 

inimene erinevates liikumisasendites, miimika (portree). Inimese, looduse ja 

tehisvormide suhe.Visandamine natuurist. Varju tekkimine, langev vari. Vaikelu. 

• Värvi- kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus: Värvide segamise elementaartabel. 

Helestamine-tumestamine. Kromaatilised ja akromaatilised värvid. Kolmanda astme 

värvide saamine täiendvärvide segamise teel. Kujutatava lõikamine pildi servaga. 

Dünaamiline ja staatiline kompositsioon. Kompositsiooni tasakaal, pildi dominant. 

Piiratud ja piiramata pinnad. Plaanilisus pildi pinnal (ees ja taga). Õhu perspektiiv. 

• Disain ja kirjaõpetus: Keskkonnakujundamine sise- ja välisruumis (stend, 

klassiruum jne.). Töö joonlaua ja sirkliga (pinnalaotus). Teksti kujundamine 

(nimekujundus, fantaasiakiri, kirjaoptika).  

• Vestlused kunstist: Kunstiliigid (arhitektuur, skulptuur, maal, graafika, tarbekunst). 

Rahvakunst. Kunstimõisted. Ainetevahelised seosed.  

• Tehnikad ja materjalid: Skulptuur - modelleerimine erinevatest materjalidest.  

Maal – maalimine kattevärvide ja akvarellidega, õlipastellidega, värvi- ja 

viltpliiatsitööd, kollaaz värvilisest paberist. Graafika – joonistamine grafiit-, 

viltpliiatsiga, söe, sangviini ja kriidiga. Paljundusgraafika (kõrgtrükk). 
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• Kunstiajalugu: Ürgajakunst (praktiline töö: koopamaalide ainetel), Egiptuse kunst 

(prakt. tööd: Egiptuse perspektiiv, piltkiri), Kreeka kunst (prakt. tööd: 

olümpiamängud, amfora vaas), Rooma kunst ( prakt. töö: colosseum või veejuhe) 

• Muuseumi või näituse külastus: . Üks kord õppeaasta jooksul külastatakse 

muuseumi ja/või näitust ja teostatakse praktiline töö või uurimus, essee jne.. 

• Digitaalsed tehnikad: foto projekt, lihtsate animatsioonide loomine grupitööna. 

 

4. Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab valdava osa õpet klassis kus on vesi/kanalisatsioon, tööde kuivatamise, 

hoiustamise ja koolis eksponeerimise võimalused ning projektsioonitehnika. Kool tagab kooli 

õppekava järgi kunstitundideks  skanneri ja printeri ning internetiühendusega arvutite 

kasutamise võimaluse. Samuti võimaldab kool vajalikud kunstivahendid ja -materjalid. 

 

5. Kasutatav kirjandus 

Tähelepanu! Valmis olla! Kunst! Õpetajaraamat. Õpilaseraamat K. Laanemäe, A. Lüsi, J. 

Tšekulajeva, A. Purre 2011 

Disainispikker Õpetajaraamat. Õpilaseraamat M. Rehepapp  2012   

Joonistamine. Nägemise kool. U. Linke 1998 

Joonistamise ja maalimise õpik. O. Raunam 1963 

Laste kunstiraamat. Fiona Watt 2001 

Maali ja joonista. Judy Martin 1998 

Kunstileksikon. 2000, 2001 

Kunstiõpetuse tööraamat 5. klassile. I. Raudsepp 2003 

Laisulega kirjutatud alfabeete. Paul Luthein 1977 

Kirjakunsti abc. Laisule kirjad. Villu Tootsi 1968 

Joonistan inimest 4.-9.klassile Indrek Raudsepp 2006 

Kunstiraamat noortele. Tiiu Viirand 1982 

Kunstilugu koolidele. Lauri Leesi 2003 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 10.kl. 2003 Jaan Kangilaski 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 11.kl. 2004 Jaan Kangilaski 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 12.kl. 2005 Jaan Kangilaski 

Kuna ilmub palju uusi ja huvitavaid kunsti  ja -tehnikate raamatuid, siis õppetöö ajal 

kasutatud raamatute ja õppekirjanduse valik on suurem ja vaheldub pidevalt. 
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6. KLASSI KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

Tundide arv: 2 tund nädalas paaristundidena, 70 tundi õppeaastas 

 

KUNSTI ÜLDOSA 

1. Pädevused 

Kunstide valdkond võimaldab kõiki üldpädevusi loomulikult lõimida igapäevasesse 

õppetöösse nii teooria kui ka praktika kaudu. 

Väärtuspädevus. Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat 

kultuuriruumi identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning 

kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste 

kaudu toetatakse eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline 

tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunsti eneseväljenduse vahendina, 

hindama erinevaid ideid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. 

Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse infokanalitesse. 

Sotsiaalne pädevus. Kunsti uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja esitlused ja 

ühistes kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise toetamise 

väärtustamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. 

Kunstiteoste üle arutledes harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest 

lugupidamist. Kunstiained teadvustavad inimese kui kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides 

teadlikult ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja 

virtuaalsetes keskkondades. 

Enesemääratluspädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad 

õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. Kultuuriliste 

ja sotsiaalsete teemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ainestik ning 

sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Sihiks on 

integreerida noori nüüdisühiskonda ja toetada oma identiteedi väljendamist loomingus.  

Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 

töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma 

õpistiili. Nii individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded 

eeldavad info hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes 

situatsioonides. Kunstis saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute 

sobivust kontrollida, uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagaside ja 

eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana. 
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Suhtluspädevus. Kunstis on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, jms 

rääkimine, ulatudes lihtsast argikeelsest kirjeldusest ainespetsiifilise keelekasutuseni. Oma 

tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad 

väljendusoskuse kujunemist ning ainealase oskussõnavara kasutamist. Kunstis referatiivsete ja 

uurimistööde koostamine eeldab teabetekstide mõistmist ning juhib kasutama mitmesuguseid 

info esitamise viise (teksti, joonist, skeemi, tabelit, graafikut). Tutvutakse kunsti kui 

kommunikatsioonivahendiga, õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt 

ning „tõlkides“ sõnumeid ühest keelest teise. 

Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstis rakendatavad ülesanded, kus tuleb sõnastada 

probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi; samuti 

analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrrelda ja liigitada 

erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstis individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud 

ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. 

Kunsti valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate lahenduste väärtustamine. Praktiline 

loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede väljendamise ja esitlemise erinevaid 

võimalusi, leidlikult valides sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse 

tegevust planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka 

valdkonnaga seotud elukutsete ning institutsioonidega. 

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, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, 

geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, 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; 
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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) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist 

(loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad); 

6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, 

reageerimiskiirust ja koordinatsiooni. 

4. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid. 

 

3. Läbivad teemad 

„Kultuuriline identiteet“ on kunstile eriomased. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse 

kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, 

kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka 

kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja 

emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi 

kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid). Tähtis on noorte endi osalemine 

õpilastööde näitustel. 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ seondub kunstis oma võimete ja huvide 

teadvustamise, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh 

õpioskuste omandamine. Tutvutakse kunsti mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning 

kunstiga seotud elukutsetega. 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ on seotud kunstile omaste praktiliste loovtegevustega, mille 

vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi 

võimalusi, toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva 

inimese kujunemist. 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” kunstis julgustatakse kujundama ja väljendama oma 

seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja 

elluviimist. Kunstis teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju, 
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neist võivad alguse saada elu jooksul püsivad harrastused. See lõimub ka elukestva õppe 

põhimõtte teadvustamisel. 

„Tervis ja ohutus“ ja „Keskkonna ja jätkusuutlik areng“. Kunstis kasutatakse paljusid 

materjale ja töövahendeid mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 

Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse 

erinevatele keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. 

„Teabekeskkond“ hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine kunsti kohta,  

visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne kujundamine. 

Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse 

küsimustega. 

 

4.Hindamise üldpõhimõtted 

Hindamise aluseks on Audentese Erakooli põhikooli hindamisjuhend, mis lähtub riikliku 

õppekava hindamisjuhendi põhimõtetest.  Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat 

tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste 

isikupära. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Hinnatakse õpilase arengut tööprotsessi jooksul, 

õpilase püüdlikkust ja suhtumist. 

Ainealaseid teadmisi hinnatakse õppeprotsessi jooksul moodustades veerandite ja õppeaasta 

lõpuks kokkuvõtva hindega. 

 

5.Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide 

väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud 

teadmisi ja tehnikaid; 

2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus; 

3) analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis omandatud ainealast 

terminoloogiat, ning põhjendab oma arvamust; 

4) märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja 

ökoloogilisi aspekte; 

5) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti; 

6) seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut ning 
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mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist mitmekesisust. 

Põhikooli lõpuks teadvustab kunsti rolli nii oma elus kui ka ühiskonnas ja orienteerub 

visuaalses keskkonnas. 

 

6.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: 

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. 

 

7. Õpitulemused 

6. klassi lõpetaja: 

1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, 

ideid 

ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab; 

2) kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse 

kompositsiooni baasoskusi; 
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3) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, video, 

digitaalgraafika, animatsioon jne); 

4) analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid 

tänapäeva eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes; 

5) mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas eesmärgipärasust, 

uuenduslikkust, 

esteetilisust ja ökoloogilisust; 

6) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 

7) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute 

kunstiteoseid; 

8) märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga seotud 

nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas. Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii 

reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades. 

• tunneb vormi- ja värviõpetusele omaseid väljendusvõimalusi 

• tunneb lihtsamaid kompositsioonivõtteid ning oskab neid kujundamisülesannete puhul 

kasutada 

• tunneb erinevaid kunsti töövõtteid ja -tehnikaid 

• tunneb visuaalse kunsti mõisteid: kompositsioon, kontrast, proportsioonid, rütm, 

eskiis, siluett, stiliseerimine, esi- ja tagaplaan, koloriit, portree, vaikelu, mosaiik, 

kollaaz, reljeef, kontuur, struktuur, perspektiiv, silmapiir, natuurist joonistamine, 

staatiline ja dünaamiline ning oskab neid kõnes kasutada 

• tunneb inimese pea ja keha suurte mahtude proportsioone ja oskab neid kasutada 

erinevas eas inimese kujutamisel 

• oskab end määratleda oma rahva liikmena ja tunneb rahvakultuuri (tähtpäevade 

tähendust ja omapära) 

• tunneb vastavat kunstiajaloo osa ja on teinud kaasa praktilised tööd. 

• on osa võtnud muuseumi ja/või näituse külastusest ja teinud vastava praktilise töö või 

uurimuse, essee, jne.. 

 

8. Õppesisu 

Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede 

arendamiseks. 
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Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 

koloriit. 

Liikumise kujutamine. 

Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni, foto ja 

animatsiooni tehnikad ning töövõtted. 

Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest tänapäevani. 

Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis. 

Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed Eesti ja maailmas, näited õpetaja valikul. 

Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 

Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis. Eesti rahvakunst ja 

ehituskultuur. 

Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja 

arhitektuuri kaudu. 

Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja 

reklaamis. 

 

9. Õppetegevus 

1. Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö. 

2. Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine 

kujutamise reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine. 

3. Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine. 

4. Kunstitehnikate loov kasutamine. Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja katsetamine. 

5. Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine. 

6. Filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline 

võrdlemine. 

7. Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine. 

 

10. 6. klass ainesisesed läbivad teemad 

• Kujutamis- ja vormiõpetus: Inimese kujutamine – täisfiguuri ja näo proportsioonid, 

inimene erinevates liikumisasendites, miimika, erinevas eas inimese kujutamine. 

Inimese, looduse ja tehisvormide suhe. Visandamine natuurist. Varju tekkimine, 

langev vari. 

• Värvi- kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus: Värvide segamise elementaartabel. 

Ühe värvi erinevad toonid. Piiratud arvu värvidega maalimine (monokroomne 



Audentese Erakool 
Põhikool 

 
 

vaikelu). Dünaamiline ja staatiline kompositsioon. Sümmeetria ja asümmeetria. 

Kompositsiooni tasakaal. Piiratud ja piiramata pinnad. Pöörd- ja kandiliste kehade 

kujutamine ruumiliselt. 

• Disain ja kirjaõpetus: Keskkonnakujundamine sise- ja välisruumis (stend, 

klassiruum jne.), kombinatoorika ruumis ja tasapinnal. Teksti kujundamine 

(kalligraafia kaartidel, kirjaoptika).Initsiaal.  

• Vestlused kunstist: Kunstiliigid (arhitektuur, skulptuur, maal, graafika, tarbekunst). 

Rahvakunst. Kunstimõisted (originaal, koopia jne.). Ainetevahelised seosed.  

• Tehnikad ja materjalid: Skulptuur - modelleerimine erinevatest materjalidest 

(savist, jääkmaterjalidest). Maal – maalimine kattevärvide ja akvarellidega, õli- ja 

kriidipastellidega, värvi- ja viltpliiatsitööd, kollaaz värvilisest paberist või 

makulatuurist. Graafika – joonistamine grafiit- ja viltpliiatsiga, söe, sangviini ja 

kriidiga.  . Paljundusgraafika ( monotüüpia, materjalitrükk). Rahvakunst. 

Kunstimõisted (originaal, koopia jne.). Ainetevahelised seosed. 

• Kunstiajalugu: Varakristlik- ja Bütsantsi kunst (praktiline töö: mosaiik), 

Vanavene kunst (prakt. töö: sibulkuppel), Merovingide ja karolingide kunst (prakt. 

töö: initsiaal), Romaani kunst (prakt. töö: kindlus), Gooti kunst (prakt. töö: vitraaž). 

• Muuseumi või näituse külastus: . Üks kord õppeaasta jooksul külastatakse 

muuseumi ja/või näitust ja teostatakse praktiline töö või uurimus, essee jne.. 

• Digitaalsed tehnikad: foto projekt, lihtsate animatsioonide loomine grupitööna,  

 

11. Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab valdava osa õpet klassis kus on vesi/kanalisatsioon, tööde kuivatamise, 

hoiustamise ja koolis eksponeerimise võimalused ning projektsioonitehnika. Kool tagab kooli 

õppekava järgi kunstitundideks  skanneri ja printeri ning internetiühendusega arvutite 

kasutamise võimaluse. Samuti võimaldab kool vajalikud kunstivahendid ja -materjalid. 

 

12. Kasutatav kirjandus 

Tähelepanu! Valmis olla! Kunst! Õpetajaraamat. Õpilaseraamat K. Laanemäe, A. Lüsi, J. 

Tšekulajeva, A. Purre 2011 

Disainispikker Õpetajaraamat. Õpilaseraamat M. Rehepapp  2012   

Joonistamine. Nägemise kool. U. Linke 1998 

Joonistamise ja maalimise õpik. O. Raunam 1963 
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Laste kunstiraamat. Fiona Watt 2001 

Maali ja joonista. Judy Martin 1998 

Kunstileksikon. 2000, 2001 

Kunstiõpetuse tööraamat 6. klassile. I. Raudsepp 2003 

Laisulega kirjutatud alfabeete. Paul Luthein 1977 

Kirjakunsti abc. Laisule kirjad. Villu Tootsi 1968 

Joonistan inimest 4.-9.klassile Indrek Raudsepp 2006 

Kunstiraamat noortele. Tiiu Viirand 1982 

Kunstilugu koolidele. Lauri Leesi 2003 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 10.kl. 2003 Jaan Kangilaski 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 11.kl. 2004 Jaan Kangilaski 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 12.kl. 2005 Jaan Kangilaski 

Kuna ilmub palju uusi ja huvitavaid kunsti  ja -tehnikate raamatuid, siis õppetöö ajal 

kasutatud raamatute ja õppekirjanduse valik on suurem ja vaheldub pidevalt. 

 

 

7. KLASSI KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

Tundide arv: 2 tund nädalas, 70 tundi õppeaastas 

 

KUNSTI ÜLDOSA 

1. Pädevused 

Kunstide valdkond võimaldab kõiki üldpädevusi loomulikult lõimida igapäevasesse 

õppetöösse nii teooria kui ka praktika kaudu. 

Väärtuspädevus. Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat 

kultuuriruumi identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning 

kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste 

kaudu toetatakse eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline 

tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunsti eneseväljenduse vahendina, 

hindama erinevaid ideid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. 

Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse infokanalitesse. 

Sotsiaalne pädevus. Kunsti uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja esitlused ja 

ühistes kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise toetamise 

väärtustamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. 

Kunstiteoste üle arutledes harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest 
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lugupidamist. Kunstiained teadvustavad inimese kui kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides 

teadlikult ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja 

virtuaalsetes keskkondades. 

Enesemääratluspädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad 

õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. Kultuuriliste 

ja sotsiaalsete teemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ainestik ning 

sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Sihiks on 

integreerida noori nüüdisühiskonda ja toetada oma identiteedi väljendamist loomingus.  

Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 

töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma 

õpistiili. Nii individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded 

eeldavad info hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes 

situatsioonides. Kunstis saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute 

sobivust kontrollida, uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagaside ja 

eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana. 

Suhtluspädevus. Kunstis on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, jms 

rääkimine, ulatudes lihtsast argikeelsest kirjeldusest ainespetsiifilise keelekasutuseni. Oma 

tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad 

väljendusoskuse kujunemist ning ainealase oskussõnavara kasutamist. Kunstis referatiivsete ja 

uurimistööde koostamine eeldab teabetekstide mõistmist ning juhib kasutama mitmesuguseid 

info esitamise viise (teksti, joonist, skeemi, tabelit, graafikut). Tutvutakse kunsti kui 

kommunikatsioonivahendiga, õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt 

ning „tõlkides“ sõnumeid ühest keelest teise. 

Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstis rakendatavad ülesanded, kus tuleb sõnastada 

probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi; samuti 

analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrrelda ja liigitada 

erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstis individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud 

ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. 

Kunsti valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate lahenduste väärtustamine. Praktiline 

loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede väljendamise ja esitlemise erinevaid 

võimalusi, leidlikult valides sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse 

tegevust planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka 

valdkonnaga seotud elukutsete ning institutsioonidega. 
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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, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, 

geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, 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) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist 

(loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad); 

6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, 

reageerimiskiirust ja koordinatsiooni. 

4. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid. 

 

3. Läbivad teemad 

„Kultuuriline identiteet“ on kunstile eriomased. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse 

kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, 

kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka 

kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja 

emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi 
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kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid). Tähtis on noorte endi osalemine 

õpilastööde näitustel. 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ seondub kunstis oma võimete ja huvide 

teadvustamise, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh 

õpioskuste omandamine. Tutvutakse kunsti mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning 

kunstiga seotud elukutsetega. 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ on seotud kunstile omaste praktiliste loovtegevustega, mille 

vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi 

võimalusi, toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva 

inimese kujunemist. 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” kunstis julgustatakse kujundama ja väljendama oma 

seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja 

elluviimist. Kunstis teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju, 

neist võivad alguse saada elu jooksul püsivad harrastused. See lõimub ka elukestva õppe 

põhimõtte teadvustamisel. 

„Tervis ja ohutus“ ja „Keskkonna ja jätkusuutlik areng“. Kunstis kasutatakse paljusid 

materjale ja töövahendeid mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 

Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse 

erinevatele keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. 

„Teabekeskkond“ hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine kunsti kohta,  

visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne kujundamine. 

Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse 

küsimustega. 

 

4. Hindamise üldpõhimõtted 

Hindamise aluseks on Audentese Erakooli põhikooli hindamisjuhend, mis lähtub riikliku 

õppekava hindamisjuhendi põhimõtetest.  Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat 

tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste 

isikupära. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Hinnatakse õpilase arengut tööprotsessi jooksul, 

õpilase püüdlikkust ja suhtumist. Suutlikkust iseseisvalt ja järjepidevalt tööprotsessi läbida. 

Õpilase arengut tööprotsessi jooksul. 
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Ainealaseid teadmisi hinnatakse õppeprotsessi jooksul moodustades veerandite ja õppeaasta 

lõpuks kokkuvõtva hindega. 

 

5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide 

väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud 

teadmisi ja tehnikaid; 

2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus; 

3) analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis omandatud ainealast 

terminoloogiat, ning põhjendab oma arvamust; 

4) märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja 

ökoloogilisi aspekte; 

5) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti; 

6) seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut ning 

mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist mitmekesisust. 

Põhikooli lõpuks teadvustab kunsti rolli nii oma elus kui ka ühiskonnas ja orienteerub 

visuaalses keskkonnas. 

 

6. 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: 

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 
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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. 

 

7. Õpitulemused 

7.klassi lõpetaja: 

1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid 

lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab 

valikuid; 

2) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. 

Kasutab kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid; 

3) tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid. Võrdleb eri ajastute kunsti 

näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite, väljendusvahendite ja hinnangute 

muutumist kultuuriajaloo vältel; 

4) analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid 

ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist. Mõistab disaini kui protsessi, mille 

eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem lahendus; 

5) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide 

üle; 

6) teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja 

tehnoloogia arengut; 

7) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat 

laias teemade ringis. 

• tunneb inimkeha ehitust ja selle suuri mahte ning oskab inimest kujutada 

erinevates asendites 

• oskab esemeid kujutada perspektiivi abil ( 1 ja 2 koondumispunkti) ning 

modelleerida esemeid valguse ja varjuga 

• tunneb mõisteid proportsioon, skelett, profiil, figuraalkompositsioon, primaar-, 

sekundaar-, tertsiaalvärvid, karikatuur, satiir, karakter, omavari, täis- ja poolvari, 

sümmeetria ja asümmeetria 
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• tunneb erinevaid värvikooskõlasid, värvide vastastikust mõju, värvimodulatsiooni, 

värvuste optilise segunemise seaduspärasusi ning oskab neid oma loomingus 

kasutada 

• tunneb erinevaid kirjasule liike, kirja kasutamisvõimalusi kompositsioonis 

• oskab näha inimese ja tema elukeskkonna vahel valitsevaid seoseid 

• tunneb klassile vastavat kunstiajaloo osa ja on teinud kaasa praktilised tööd. 

• on osa võtnud muuseumi ja/või näituse külastusest ja teinud vastava praktilise töö 

või uurimuse, essee, jne.. 

 

8.Õppesisu 

Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina. 

Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum ja kontekst. 

Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 

sõnumikandjad. 

Kujutamise viisid: stiliseerimine jne. 

Mitemesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur, 

installatsioon jne).  

Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, animatsioon). 

Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 

ruumilise keskkonna suhted, disain kui probleemilahendus. Arhitektuur ja disain Eestis ning 

rahvusvahelised suundumused. 

Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis. Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 

Eesti kunsti suurkujud ja teosed. Erinevate kultuuride kunstiajaloo tuntumate teoste näiteid. 

Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad. 

Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut. 

Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö. 

 

 9. Õppetegevus 

1. Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd. 

2. Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite 

valimine. Töö teostamine ja esitlemine. 

3. Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni. 

4. Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja arutelud, ainealase terminoloogia 



Audentese Erakool 
Põhikool 

 
 

kasutamine. 

5. Infootsing erinevatest teabeallikatest. Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja 

kujundamine. 

6. Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine erinevatest 

vaatepunktidest. 

Omandatakse teoreetilisemal tasemel teadmisi kunsti nii märgilistest (sümbol, 

allegooria, tsitaat jne) kui ka vormilistest (värv, valgus ja vari, perspektiiv, kompositsioon jne) 

väljendusvahenditest. Loomingulistes töödes katsetatakse uusi meediume ning väljundeid; 

seatakse järjest rohkem endale ise ülesandeid; mängitakse vormielementide ja 

väljendusvahenditega teose isikupära ning sõnumi huvides. Teadlikumalt võetakse eeskujuks 

kunstiteoseid ja -stiile, analüüsitakse teoseid ning otsitakse visuaalset ja verbaalset infot. 

Kunsti käsitletakse visuaalse ning sotsiaalse keskkonna osana. 

Kunst kui õppeaine on oma olemuselt mittelineaarne, õppesisu punkte käsitletakse õppes 

omavahel tihedalt põimunult. Nende võimalike kombinatsioonide lõputu arv eeldab õpetaja 

loovust ja teadlikkust valikute tegemisel. 

 

10. 7. klass ainesisesed läbivad teemad 

• Kujutamis- ja vormiõpetus: Inimese kujutamine – istuv figuur otsevaates. Miimika. 

Karakteri kujutamine. Karikatuur. Inimese, looduse ja tehisvormide stiliseerimine 

(20.saj. kunsti põhjal näit. futurism). Eseme modelleerimine valguse ja varjuga 

(valgus, läige, langev- ja omavari refleks). Visandamine natuurist. 

• Värvi- kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus: Värvide kontrastid, vastastikused 

mõjud, kooskõlad ja tasakaal. Värvimodulatsioon. Sümmeetria ja asümmeetria. 

Kompositsiooni tasakaal. Abstraktne kompositsioon (geomeetriline ja 

vabakompositsioon). Perspektiiv – joonperspektiiv ühe koondpunktiga. 

Ruumiillusioonid. OP-kunst. 

• Disain ja kirjaõpetus: Keskkonnakujundamine sise- ja välisruumis. Kombinatoorika 

ruumis ja tasapinnal erinevatest materjalidest. Teksti kujundamine (märk ja sümbol). 

• Vestlused kunstist: Kunstiliigid ja žanrid. Tegevuskunst (happening, performance). 

Massikunst (film, video, reklaam). Eesti rahvakunsti seosed teiste rahvaste 

etnograafilise kunstiga. Õppeainetevahelised seosed.  

• Tehnikad ja materjalid: Skulptuur – modelleerimine ja konstrueerimine erinevatest 

materjalidest (papp, traat, savi, taaskasutatavad materjalid jne.). Maal –maalimine 
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spontaanselt ja kavandi alusel. Kollaaž. Graafika – joonistamine grafiit-, 

viltpliiatsiga, söe,  sangviini ja kriidiga, sule ja tuššiga. Paljundusgraafika (kõrgtrükk). 

• Kunstiajalugu: Renessanss: (praktiline töö: palazzo, kolmnurk kompositsioon, 

kartuss, trükikunstiga seotud ülesanne), Barokk: (prakt. töö: keldriluugivalgus, 

kolmes stiilis portreed-gooti, renassanss, barokk), Rokokoo: (prakt. töö: rõivastusest 

või mööblidetailid).  

• Muuseumi või näituse külastus: . Üks kord õppeaasta jooksul külastatakse 

muuseumi ja/või näitust ja teostatakse praktiline töö või uurimus, essee jne.. 

• Digitaalsed tehnikad: animatsiooni loomine grupitööna, video ja foto projekt paaris- 

või grupitööna. 

 

11. Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab valdava osa õpet klassis kus on vesi/kanalisatsioon, tööde kuivatamise, 

hoiustamise ja koolis eksponeerimise võimalused ning projektsioonitehnika. Kool tagab kooli 

õppekava järgi kunstitundideks  skanneri ja printeri ning internetiühendusega arvutite 

kasutamise võimaluse. Samuti võimaldab kool vajalikud kunstivahendid ja -materjalid. 

 

12. Kasutatav kirjandus 

Tähelepanu! Valmis olla! Kunst! Õpetajaraamat. Õpilaseraamat K. Laanemäe, A. Lüsi, J. 

Tšekulajeva, A. Purre 2011 

Disainispikker Õpetajaraamat. Õpilaseraamat M. Rehepapp  2012   

Joonistamine. Nägemise kool. U. Linke 1998 

Joonistamise ja maalimise õpik. O. Raunam 1963 

Laste kunstiraamat. Fiona Watt 2001 

Maali ja joonista. Judy Martin 1998 

Kunstileksikon. 2000, 2001 

Kunstiõpetuse tööraamat 7. klassile. I. Raudsepp 2003 

Laisulega kirjutatud alfabeete. Paul Luthein 1977 

Kirjakunsti abc. Laisule kirjad. Villu Tootsi 1968 

Kaunis kiri. Kirjaõpik 7.-9.klassile. Jüri Mäemat 2006 

Joonistan inimest 4.-9.klassile Indrek Raudsepp 2006 

Kunstiraamat noortele. Tiiu Viirand 1982 

Kunstilugu koolidele. Lauri Leesi 2003 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 10.kl. 2003 Jaan Kangilaski 
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Kunsti-kultuuri ajalugu. 11.kl. 2004 Jaan Kangilaski 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 12.kl. 2005 Jaan Kangilaski 

Kuna ilmub palju uusi ja huvitavaid kunsti  ja -tehnikate raamatuid, siis õppetöö ajal 

kasutatud raamatute ja õppekirjanduse valik on suurem ja vaheldub pidevalt. 

 

8. KLASSI KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

Tundide arv: 2 tund nädalas, 70 tundi õppeaastas 

 

KUNSTI ÜLDOSA 

1. Pädevused 

Kunstide valdkond võimaldab kõiki üldpädevusi loomulikult lõimida igapäevasesse 

õppetöösse nii teooria kui ka praktika kaudu. 

Väärtuspädevus. Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat 

kultuuriruumi identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning 

kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste 

kaudu toetatakse eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline 

tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunsti eneseväljenduse vahendina, 

hindama erinevaid ideid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. 

Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse infokanalitesse. 

Sotsiaalne pädevus. Kunsti uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja esitlused ja 

ühistes kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise toetamise 

väärtustamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. 

Kunstiteoste üle arutledes harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest 

lugupidamist. Kunstiained teadvustavad inimese kui kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides 

teadlikult ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja 

virtuaalsetes keskkondades. 

Enesemääratluspädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad 

õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. Kultuuriliste 

ja sotsiaalsete teemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ainestik ning 

sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Sihiks on 

integreerida noori nüüdisühiskonda ja toetada oma identiteedi väljendamist loomingus.  

Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 

töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma 

õpistiili. Nii individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded 
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eeldavad info hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes 

situatsioonides. Kunstis saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute 

sobivust kontrollida, uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagaside ja 

eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana. 

Suhtluspädevus. Kunstis on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, jms 

rääkimine, ulatudes lihtsast argikeelsest kirjeldusest ainespetsiifilise keelekasutuseni. Oma 

tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad 

väljendusoskuse kujunemist ning ainealase oskussõnavara kasutamist. Kunstis referatiivsete ja 

uurimistööde koostamine eeldab teabetekstide mõistmist ning juhib kasutama mitmesuguseid 

info esitamise viise (teksti, joonist, skeemi, tabelit, graafikut). Tutvutakse kunsti kui 

kommunikatsioonivahendiga, õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt 

ning „tõlkides“ sõnumeid ühest keelest teise. 

Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstis rakendatavad ülesanded, kus tuleb sõnastada 

probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi; samuti 

analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrrelda ja liigitada 

erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstis individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud 

ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. 

Kunsti valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate lahenduste väärtustamine. Praktiline 

loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede väljendamise ja esitlemise erinevaid 

võimalusi, leidlikult valides sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse 

tegevust planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka 

valdkonnaga seotud elukutsete ning institutsioonidega. 

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, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, 

geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, 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, 
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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 muusikas ja 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) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist 

(loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad); 

6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, 

reageerimiskiirust ja koordinatsiooni. 

4. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid. 

 

3. Läbivad teemad 

„Kultuuriline identiteet“ on kunstile eriomased. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse 

kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, 

kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka 

kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja 

emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi 

kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid). Tähtis on noorte endi osalemine 

õpilastööde näitustel. 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ seondub kunstis oma võimete ja huvide 

teadvustamise, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh 

õpioskuste omandamine. Tutvutakse kunsti mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning 

kunstiga seotud elukutsetega. 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ on seotud kunstile omaste praktiliste loovtegevustega, mille 

vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi 
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võimalusi, toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva 

inimese kujunemist. 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” kunstis julgustatakse kujundama ja väljendama oma 

seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja 

elluviimist. Kunstis teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju, 

neist võivad alguse saada elu jooksul püsivad harrastused. See lõimub ka elukestva õppe 

põhimõtte teadvustamisel. 

„Tervis ja ohutus“ ja „Keskkonna ja jätkusuutlik areng“. Kunstis kasutatakse paljusid 

materjale ja töövahendeid mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 

Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse 

erinevatele keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. 

„Teabekeskkond“ hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine kunsti kohta,  

visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne kujundamine. 

Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse 

küsimustega. 

 

4. Hindamise üldpõhimõtted 

Hindamise aluseks on Audentese Erakooli põhikooli hindamisjuhend, mis lähtub riikliku 

õppekava hindamisjuhendi põhimõtetest.  Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat 

tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste 

isikupära. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Hinnatakse õpilase arengut tööprotsessi jooksul, 

õpilase püüdlikkust ja suhtumist. Suutlikkust iseseisvalt ja järjepidevalt tööprotsessi läbida. 

Õpilase arengut tööprotsessi jooksul. 

Ainealaseid teadmisi hinnatakse õppeprotsessi jooksul moodustades veerandite ja õppeaasta 

lõpuks kokkuvõtva hindega. 

 

5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide 

väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud 

teadmisi ja tehnikaid; 

2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus; 
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3) analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis omandatud ainealast 

terminoloogiat, ning põhjendab oma arvamust; 

4) märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja 

ökoloogilisi aspekte; 

5) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti; 

6) seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut ning 

mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist mitmekesisust. 

Põhikooli lõpuks teadvustab kunsti rolli nii oma elus kui ka ühiskonnas ja orienteerub 

visuaalses keskkonnas. 

 

6. 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: 

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. 

 

7. Õpitulemused 
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8.klassi lõpetaja: 

1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid 

lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab 

valikuid; 

2) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. 

Kasutab kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid; 

3) tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid. Võrdleb eri ajastute kunsti 

näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite, väljendusvahendite ja hinnangute 

muutumist kultuuriajaloo vältel; 

4) analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid 

ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist. Mõistab disaini kui protsessi, mille 

eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem lahendus; 

5) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide 

üle; 

6) teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja 

tehnoloogia arengut; 

7) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat 

laias teemade ringis. 

• tunneb erinevaid loodusvormide graafilise stilisatsiooni võtteid (stiliseerimine) 

• tunneb assamblaaži valmistamise põhimõtteid 

• oskab kasutada erinevaid töömaterjale, -vahendeid, tehnikaid ning erinevaid 

kujundamis- ja kujutamisviise eneseväljenduses 

• tunneb vormi-, värvi- kompositsiooni-, perspektiivi- ja kirjaõpetuse lihtsamaid 

reegleid 

• suudab iseseisvalt püstitada loomingulisi ülesandeid, leida nende lahendamise teed 

ja jõuda kvaliteetse lõppresultaadini 

• tunneb rahvakunsti ja -kultuuri ning oskab väärtustada nende osa kaasaegses 

kultuuripildis. 

• tunneb vastavat kunstiajaloo osa ja on teinud kaasa praktilised tööd. 

• on osa võtnud muuseumi ja/või näituse külastusest ja teinud vastava praktilise töö 

või uurimuse, essee, jne.. 

 

8. Õppesisu 
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Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina. 

Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum ja kontekst. 

Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol kui sõnumikandja. 

Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine jne. 

Mitemesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur, 

installatsioon jne).  

Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, animatsioon, digitaalgraafika). 

Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 

ruumilise keskkonna suhted, disain kui probleemilahendus. Arhitektuur ja disain Eestis ning 

rahvusvahelised suundumused. 

Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis. Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 

Eesti kunsti suurkujud ja teosed. Erinevate kultuuride kunstiajaloo tuntumate teoste näiteid. 

Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad. 

Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut. 

Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö. 

 

9. Õppetegevus 

1. Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd. 

2. Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite 

valimine. Töö teostamine ja esitlemine. 

3. Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni. 

4. Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja arutelud, ainealase terminoloogia 

kasutamine. 

5. Infootsing erinevatest teabeallikatest. Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja 

kujundamine. 

6. Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine erinevatest 

vaatepunktidest. 

Omandatakse teoreetilisemal tasemel teadmisi kunsti nii märgilistest (sümbol) kui ka 

vormilistest (värv, valgus ja vari, perspektiiv, kompositsioon jne) 

väljendusvahenditest. Loomingulistes töödes katsetatakse uusi meediume ning väljundeid; 

seatakse järjest rohkem endale ise ülesandeid; mängitakse vormielementide ja 

väljendusvahenditega teose isikupära ning sõnumi huvides. Teadlikumalt võetakse eeskujuks 

kunstiteoseid ja -stiile, analüüsitakse teoseid ning otsitakse visuaalset ja verbaalset infot. 

Kunsti käsitletakse visuaalse ning sotsiaalse keskkonna osana. 
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Kunst kui õppeaine on oma olemuselt mittelineaarne, õppesisu punkte käsitletakse õppes 

omavahel tihedalt põimunult. Nende võimalike kombinatsioonide lõputu arv eeldab õpetaja 

loovust ja teadlikkust valikute tegemisel. 

 

10. 8.klassi ainesisesed läbivad teemad 

• Kujutamis- ja vormiõpetus: Inimese kujutamine – karakter, karikatuur ja sarz. 

Krokii. Inimese, looduse ja tehisvormide stiliseerimine, deformeerimine (20.saj. kunsti 

põhjal näit. kubism). Visandamine natuurist. 

• Värvi- kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus: Värvide kontrastid, vastastikused 

mõjud, kooskõlad ja tasakaal. Värvide optiline segunemine. Värvimodulatsioon. 

Abstraktne kompositsioon (geomeetriline ja vabakompositsioon). Perspektiiv – 

joonperspektiiv kahe koondpunktiga. Ruumiillusioonid. OP-kunst. 

• Disain ja kirjaõpetus: Keskkonnakujundamine sise- ja välisruumis. Kombinatoorika 

ruumis ja tasapinnal erinevatest materjalidest. Moodul. Teksti kujundamine (märk ja 

sümbol, graffiti).  

• Vestlused kunstist: Kunstiliigid ja žanrid. Tegevuskunst (happening, performance). 

Massikunst (film, video, reklaam). Eesti rahvakunsti seosed teiste rahvaste 

etnograafilise kunstiga. Õppeainetevahelised seosed.  

• Tehnikad ja materjalid: Skulptuur – modelleerimine ja konstrueerimine erinevatest 

materjalidest (pappjeemaššee, papp, traat, plastiliin, savi jne.). Installatsioon. Maal – 

maalimine spontaanselt ja kavandi alusel. Assamblaaž. Graafika – joonistamine 

grafiit-, söe,  sangviini ja kriidiga, tuššiga sule ja pintsliga. Paljundusgraafika 

(linoollõige). 

• Kunstiajalugu: Klassitsism: (prakt. tööd: trjumfikaar, trofeekimp), Romantism, 

Realism, (prakt. tööd: romantilisele ja realistlikule jutukesele illustratsioonid), 

Impressionism, postimpressionism: (impressionistlik postkaart, kuulsa kunstniku töö 

jäljendamine). 

• Muuseumi või näituse külastus: . Üks kord õppeaasta jooksul külastatakse 

muuseumi ja/või näitust ja teostatakse praktiline töö või uurimus, essee jne.. 

• Digitaalsed tehnikad: animatsiooni,video ja foto ühisprojekt, paaris- või grupitööna. 

 

11. Füüsiline õpikeskkond 
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Kool korraldab valdava osa õpet klassis kus on vesi/kanalisatsioon, tööde kuivatamise, 

hoiustamise ja koolis eksponeerimise võimalused ning projektsioonitehnika. Kool tagab kooli 

õppekava järgi kunstitundideks  skanneri ja printeri ning internetiühendusega arvutite 

kasutamise võimaluse. Samuti võimaldab kool vajalikud kunstivahendid ja -materjalid. 

 

12. Kasutatav kirjandus 

Tähelepanu! Valmis olla! Kunst! Õpetajaraamat. Õpilaseraamat K. Laanemäe, A. Lüsi, J. 

Tšekulajeva, A. Purre 2011 

Disainispikker Õpetajaraamat. Õpilaseraamat M. Rehepapp  2012   

Joonistamine. Nägemise kool. U. Linke 1998 

Joonistamise ja maalimise õpik. O. Raunam 1963 

Laste kunstiraamat. Fiona Watt 2001 

Maali ja joonista. Judy Martin 1998 

Kunstileksikon. 2000, 2001 

Kunstiõpetuse tööraamat 8. klassile. I. Raudsepp 2003 

Laisulega kirjutatud alfabeete. Paul Luthein 1977 

Kirjakunsti abc. Laisule kirjad. Villu Tootsi 1968 

Kaunis kiri. Kirjaõpik 7.-9.klassile. Jüri Mäemat 2006 

Joonistan inimest 4.-9.klassile Indrek Raudsepp 2006 

Kunstiraamat noortele. Tiiu Viirand 1982 

Kunstilugu koolidele. Lauri Leesi 2003 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 10.kl. 2003 Jaan Kangilaski 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 11.kl. 2004 Jaan Kangilaski 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 12.kl. 2005 Jaan Kangilaski 

Kuna ilmub palju uusi ja huvitavaid kunsti  ja -tehnikate raamatuid, siis õppetöö ajal 

kasutatud raamatute ja õppekirjanduse valik on suurem ja vaheldub pidevalt.    

 

 

9. KLASSI KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

Tundide arv: 1 tund nädalas, 35 tundi õppeaastas 

 

KUNSTI ÜLDOSA 

1. Pädevused 



Audentese Erakool 
Põhikool 

 
 

Kunstide valdkond võimaldab kõiki üldpädevusi loomulikult lõimida igapäevasesse 

õppetöösse nii teooria kui ka praktika kaudu. 

Väärtuspädevus. Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat 

kultuuriruumi identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning 

kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste 

kaudu toetatakse eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline 

tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunsti eneseväljenduse vahendina, 

hindama erinevaid ideid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. 

Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse infokanalitesse. 

Sotsiaalne pädevus. Kunsti uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja esitlused ja 

ühistes kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise toetamise 

väärtustamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. 

Kunstiteoste üle arutledes harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest 

lugupidamist. Kunstiained teadvustavad inimese kui kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides 

teadlikult ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja 

virtuaalsetes keskkondades. 

Enesemääratluspädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad 

õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. Kultuuriliste 

ja sotsiaalsete teemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ainestik ning 

sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Sihiks on 

integreerida noori nüüdisühiskonda ja toetada oma identiteedi väljendamist loomingus.  

Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 

töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma 

õpistiili. Nii individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded 

eeldavad info hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes 

situatsioonides. Kunstis saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute 

sobivust kontrollida, uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagaside ja 

eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana. 

Suhtluspädevus. Kunstis on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, jms 

rääkimine, ulatudes lihtsast argikeelsest kirjeldusest ainespetsiifilise keelekasutuseni. Oma 

tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad 

väljendusoskuse kujunemist ning ainealase oskussõnavara kasutamist. Kunstis referatiivsete ja 

uurimistööde koostamine eeldab teabetekstide mõistmist ning juhib kasutama mitmesuguseid 
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info esitamise viise (teksti, joonist, skeemi, tabelit, graafikut). Tutvutakse kunsti kui 

kommunikatsioonivahendiga, õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt 

ning „tõlkides“ sõnumeid ühest keelest teise. 

Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstis rakendatavad ülesanded, kus tuleb sõnastada 

probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi; samuti 

analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrrelda ja liigitada 

erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstis individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud 

ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. 

Kunsti valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate lahenduste väärtustamine. Praktiline 

loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede väljendamise ja esitlemise erinevaid 

võimalusi, leidlikult valides sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse 

tegevust planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka 

valdkonnaga seotud elukutsete ning institutsioonidega. 

 

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, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, 

geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, 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 muusikas ja kunstis, teatri- ja 

filmikunstis; 
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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) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist 

(loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad); 

6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, 

reageerimiskiirust ja koordinatsiooni. 

4. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid. 

 

3. Läbivad teemad 

„Kultuuriline identiteet“ on kunstile eriomased. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse 

kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, 

kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka 

kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja 

emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi 

kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid). Tähtis on noorte endi osalemine 

õpilastööde näitustel. 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ seondub kunstis oma võimete ja huvide 

teadvustamise, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh 

õpioskuste omandamine. Tutvutakse kunsti mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning 

kunstiga seotud elukutsetega. 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ on seotud kunstile omaste praktiliste loovtegevustega, mille 

vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi 

võimalusi, toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva 

inimese kujunemist. 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” kunstis julgustatakse kujundama ja väljendama oma 

seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja 

elluviimist. Kunstis teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju, 

neist võivad alguse saada elu jooksul püsivad harrastused. See lõimub ka elukestva õppe 

põhimõtte teadvustamisel. 

„Tervis ja ohutus“ ja „Keskkonna ja jätkusuutlik areng“. Kunstis kasutatakse paljusid 

materjale ja töövahendeid mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 
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Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse 

erinevatele keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. 

„Teabekeskkond“ hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine kunsti kohta,  

visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne kujundamine. 

Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse 

küsimustega. 

 

4. Hindamise üldpõhimõtted 

Hindamise aluseks on Audentese Erakooli põhikooli hindamisjuhend, mis lähtub riikliku 

õppekava hindamisjuhendi põhimõtetest.  Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat 

tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste 

isikupära. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Hinnatakse õpilase arengut tööprotsessi jooksul, 

õpilase püüdlikkust ja suhtumist. Suutlikkust iseseisvalt ja järjepidevalt tööprotsessi läbida. 

Õpilase arengut tööprotsessi jooksul. 

Ainealaseid teadmisi hinnatakse õppeprotsessi jooksul moodustades veerandite ja õppeaasta 

lõpuks kokkuvõtva hindega. 

 

5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide 

väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud 

teadmisi ja tehnikaid; 

2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus; 

3) analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis omandatud ainealast 

terminoloogiat, ning põhjendab oma arvamust; 

4) märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja 

ökoloogilisi aspekte; 

5) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti; 

6) seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut ning 

mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist mitmekesisust. 

Põhikooli lõpuks teadvustab kunsti rolli nii oma elus kui ka ühiskonnas ja orienteerub 

visuaalses keskkonnas. 
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6. 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: 

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. 

 

7. Õpitulemused 

9.klassi lõpetaja: 

1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid 

lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab 

valikuid; 

2) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. 

Kasutab kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid; 

3) tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid. Võrdleb eri ajastute kunsti 

näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite, väljendusvahendite ja hinnangute 

muutumist kultuuriajaloo vältel; 
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4) analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid 

ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist. Mõistab disaini kui protsessi, mille 

eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem lahendus; 

5) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide 

üle; 

6) teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja 

tehnoloogia arengut; 

7) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat 

laias teemade ringis. 

• tunneb erinevaid loodusvormide graafilise stilisatsiooni võtteid ( abstrahheerimine) 

• tunneb installatsiooni valmistamise põhimõtteid 

• oskab kasutada erinevaid töömaterjale, -vahendeid, tehnikaid ning erinevaid 

kujundamis- ja kujutamisviise eneseväljenduses 

• tunneb vormi-, värvi- kompositsiooni-, perspektiivi- ja kirjaõpetuse reegleid 

• suudab iseseisvalt püstitada loomingulisi ülesandeid, leida nende lahendamise teed 

ja jõuda kvaliteetse lõppresultaadini 

• tunneb rahvakunsti ja -kultuuri ning oskab väärtustada nende osa kaasaegses 

kultuuripildis. 

• tunneb vastavat kunstiajaloo osa ja on teinud kaasa praktilised tööd. 

• on osa võtnud muuseumi ja/või näituse külastusest ja teinud vastava praktilise töö 

või uurimuse, essee, jne.. 

 

8. Õppesisu 

Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina. 

Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum ja kontekst. 

Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 

sõnumikandjad. 

Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne. 

Mitemesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur, 

installatsioon jne).  

Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, animatsioon, digitaalgraafika). 
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Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 

ruumilise keskkonna suhted, disain kui probleemilahendus. Arhitektuur ja disain Eestis ning 

rahvusvahelised suundumused. 

Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis. Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 

Eesti kunsti suurkujud ja teosed. Erinevate kultuuride kunstiajaloo tuntumate teoste näiteid. 

Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad. 

Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut. 

Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö. 

 

9. Õppetegevus 

1. Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd. 

2. Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite 

valimine. Töö teostamine ja esitlemine. 

3. Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni. 

4. Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja arutelud, ainealase terminoloogia 

kasutamine. 

5. Infootsing erinevatest teabeallikatest. Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja 

kujundamine. 

6. Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine erinevatest 

vaatepunktidest. 

Omandatakse teoreetilisemal tasemel teadmisi kunsti nii märgilistest (allegooria, tsitaat jne) 

kui ka vormilistest (värv, valgus ja vari, perspektiiv, kompositsioon jne) 

väljendusvahenditest. Loomingulistes töödes katsetatakse uusi meediume ning väljundeid; 

seatakse järjest rohkem endale ise ülesandeid; mängitakse vormielementide ja 

väljendusvahenditega teose isikupära ning sõnumi huvides. Teadlikumalt võetakse eeskujuks 

kunstiteoseid ja -stiile, analüüsitakse teoseid ning otsitakse visuaalset ja verbaalset infot. 

Kunsti käsitletakse visuaalse ning sotsiaalse keskkonna osana. 

Kunst kui õppeaine on oma olemuselt mittelineaarne, õppesisu punkte käsitletakse õppes 

omavahel tihedalt põimunult. Nende võimalike kombinatsioonide lõputu arv eeldab õpetaja 

loovust ja teadlikkust valikute tegemisel. 

 

10. 9.klass ainesisesed läbivad teemad 

• Kujutamis- ja vormiõpetus: Inimese kujutamine. Inimese, looduse ja tehisvormide 

deformeerimine. 
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• Värvi- kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus: Värvide vastastikused mõjud, 

kooskõlad ja tasakaal. Erinevad kompositsioonid (geomeetriline ja 

vabakompositsioon). Perspektiiv. 

• Disain ja kirjaõpetus: Keskkonnakujundamine siseruumis. Tarbevormide- ja esemete 

loomine erinevatest materjalidest (pappjeemaššee, vineer, plastik). Teksti 

kujundamine (plakat).  

• Vestlused kunstist: Kunstiliigid ja žanrid. Tegevuskunst (installatsioon). Massikunst 

(film, video, reklaam). Eesti rahvakunsti seosed teiste rahvaste etnograafilise kunstiga. 

Õppeainetevahelised seosed.  

• Tehnikad ja materjalid: Skulptuur – modelleerimine ja konstrueerimine erinevatest 

materjalidest. Installatsioon. Maal – maalimine spontaanselt ja kavandi alusel. 

Kollaaž. Graafika – joonistamine grafiidi ja erinevate kriitidega. Paljundusgraafika 

erinevad kombineeritud tehnikad. 

• Kunstiajalugu: moodne- ja tänapäevakunst. 

• Muuseumi või näituse külastus: Üks kord õppeaasta jooksul külastatakse muuseumi 

ja/või näitust ja teostatakse praktiline töö või uurimus, essee jne.. 

• Digitaalsed tehnikad: Foto ühisprojekt, paaris- või grupitööna. 

 

11. Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab valdava osa õpet klassis kus on vesi/kanalisatsioon, tööde kuivatamise, 

hoiustamise ja koolis eksponeerimise võimalused ning projektsioonitehnika. Kool tagab kooli 

õppekava järgi kunstitundideks  skanneri ja printeri ning internetiühendusega arvutite 

kasutamise võimaluse. Samuti võimaldab kool vajalikud kunstivahendid ja -materjalid. 

 

12. Kasutatav kirjandus 

Tähelepanu! Valmis olla! Kunst! Õpetajaraamat. Õpilaseraamat K. Laanemäe, A. Lüsi, J. 

Tšekulajeva, A. Purre 2011 

Disainispikker Õpetajaraamat. Õpilaseraamat M. Rehepapp  2012   

Joonistamine. Nägemise kool. U. Linke 1998 

Joonistamise ja maalimise õpik. O. Raunam 1963 

Laste kunstiraamat. Fiona Watt 2001 

Maali ja joonista. Judy Martin 1998 

Kunstileksikon. 2000, 2001 



Audentese Erakool 
Põhikool 

 
 

Kunstiõpetuse tööraamat 9. klassile. I. Raudsepp 2003 

Laisulega kirjutatud alfabeete. Paul Luthein 1977 

Kirjakunsti abc. Laisule kirjad. Villu Tootsi 1968 

Kaunis kiri. Kirjaõpik 7.-9.klassile. Jüri Mäemat 2006 

Joonistan inimest 4.-9.klassile Indrek Raudsepp 2006 

Kunstiraamat noortele. Tiiu Viirand 1982 

Kunstilugu koolidele. Lauri Leesi 2003 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 10.kl. 2003 Jaan Kangilaski 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 11.kl. 2004 Jaan Kangilaski 

Kunsti-kultuuri ajalugu. 12.kl. 2005 Jaan Kangilaski 

Kuna ilmub palju uusi ja huvitavaid kunsti  ja -tehnikate raamatuid, siis õppetöö ajal 

kasutatud raamatute ja õppekirjanduse valik on suurem ja vaheldub pidevalt.    

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                  


