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I kooliaste
1. klassi lõpetaja:






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;
kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, voolimine töövõtteid ning tehnikaid;
väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise põhimõtteid (I ja II);
kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes
kultuuri- ja õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.

Õppesisu
 Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). Inimeste, esemete
ja looduse objektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine kujutamisel.
 Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaž, vormimine jne).
 Pildilised jutustused: joonistus, maal, illustratsioon.
 Turvaline ning keskkonnasäästlik tarbimine.
 Lähiümbruse looduskunst.
 Virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad.


Õppetegevus
 Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude
visuaalne jutustamine.
 Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline
rakendamine.
 Muuseumide ja kunstinäituste külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes
osalemine.
 Oma tööde esitlemine, selgitamine; kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine.
 Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning
teisi arvestav kasutamine.
2. klassi lõpetaja:




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;
kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, voolimine töövõtteid ning tehnikaid;




väärtustab keskkonnateadlikke materjalide kasutamise põhimõtteid;
kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes
kultuuri- ja õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.

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

Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaž,vormimine jne).
 Pildilised jutustused: joonistus, maal, illustratsioon.
 Turvaline ning keskkonnasäästlik tarbimine.
 Lähiümbruse looduskunst.
 Virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad.
 Kunstiteoste, visuaalse kommunikatsiooni ja meedia roll ning mõju igapäevaelus.
Õppetegevus
 Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude
visuaalne jutustamine.
 Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline
rakendamine.

Muuseumide ja kunstinäituste külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes
osalemine.
 Oma tööde esitlemine, selgitamine; kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine.

Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning
teisi arvestav kasutamine.
3. klassi lõpetaja:
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;
 kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, voolimine 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.


Õppesisu
Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). Inimeste, esemete
ja looduse objektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine kujutamisel.
 Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaž, vormimine jne).
 Pildilised jutustused: joonistus, maal, illustratsioon, koomiks.
 Disain igapäevaelus: trükis, tarbevorm, ruum ja ehitis keskkonnas.









Vormi, otstarbe, materjali ja tehnoloogia seosed ning nende arvestamine kujundamisel.
Turvaline ning keskkonnasäästlik tarbimine.
Kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides, ajaloolised
kunstitehnikad ja materjalid.
Lähiümbruse loodus ja ehituskunst.
Reaalsed ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad.
Kunstiteoste, visuaalse kommunikatsiooni ja meedia roll ning mõju igapäevaelus.

Õppetegevus
Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude
visuaalne jutustamine.
 Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline
rakendamine.

Muuseumide ja kunstinäituste külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes
osalemine.
 Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Makettide ja
kujundustööde teostamine.
 Visuaalse kultuuri näidete (reklaamide, filmide, arvutimängude jne) kriitiline
vaatlemine, arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine.
 Oma tööde esitlemine, selgitamine; kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine.
 Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning
teisi arvestav kasutamine.
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Tundide jaotus:
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4. klass
4.klassi lõpetaja:
1) tunnetab oma kunstivõimeid ja –huve, väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid,
ideid j a teadmisi loovülesandid 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 jne.);
4) analüüsib nüüdiskunstiteoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva
eluga;
5) mõistab kultuuriväärtuste ja –keskkonna kaitse olulisust;
6) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid;
7) uurib disaini lahendusi ja leiutab ise;

Õppesisu:
Uurimine, avastamine, ideede arendamine.
Uurimuslik ja loov koostöö. Teoste esitlemine, valikute põhjendamine. Kujutamine, väljendamine,
kujundamine vaatluse ja mälu järgi.
Kavandamine. Liikumise kujutamine. Tehnikate loov kasutamine, segatehnikad. Sõnumite ja
emotsioonide edastamine, oma tööde võrdlus kunstiajaloo-näidetega. Pildiline ja ruumiline
väljendus.
Ümbrus. Loodus versus arhitektuur. Asjad: ühe eseme erinevate osade suhe. Inimene: lihtsad
proportsioonireeglid, inimene tegevuses, nägu ja meeleolu. Geomeetria: Kubistlikus stiilis pilt.
Disain ja keskkond.
Trükiste, filmide, koomiksite ja reklaamide pildikeele ja kujundusvõtete uurimine.
Märk kui stilisatsioon, piltkiri. Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis.
Kunstikultuur. Kunstiürituste, kaasaegse kunsti näituste külastamine ja nähtu mõtestamine.
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti tuntumad teosed Eestis ja mujal maailmas, kultuuride
iseärasused.
Rahvakunst: Lilltikandiga tutvumine.
Materjalid, tehnikad. Visandamine ja kavandamine. Ruumilise kompositsiooni, mudeli või
maketi valmistamine.
Maal: segatehnikad, kattevärvid. Skulptuur: materjalide kombineerimine. Materjalitrükk.
Heledusastmed värvipliiatsitega.
Õppetegevus










Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö.
Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine.
Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine.
Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine.
Kunstitehnikate loov kasutamine.
Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine.
Filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline
võrdlemine.
Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine.

