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Ainevaldkond „Kunstiained“  

 
Ainevaldkonda  kuuluvad õppeained kunst ja muusika. 

Kunsti ja muusika ainekavas on kesksel kohal kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuride arengu tundmaõppimine, kunstiliikide, -stiilide jm 

vastastikuste mõjutuste analüüsimine ning erinevate  ajastute kunstiloomingu suhestumine tänapäeva kunstiilmingutega. Valdkonna õppeainetes 

pööratakse tähelepanu sotsiaalsete, eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute ning avatud ja kriitilise suhtumise kujundamisele erinevatesse 

kultuurinähtustesse. Kesksel kohal on õpilase aktiivne osalemine kunstitegevustes, mille kaudu arendatakse mõtte- ja tundemaailma, taju, loovust 

ning analüüsivõimet. Tähtsustatakse kunstialaseid teadmisi ja oskusi, mida rakendatakse loominguliste võimete arendamisel ning ajastute 

kunstiteoste analüüsimisel, võrdlemisel  ja tõlgendamisel. 

 

Ainevaldkonnas kunstiained pööratakse tähelepanu loovuse ja eneseväljendusoskuse arendamisele, teadmiste ja oskuste omandamisele erinevate 

väljendusvahendite ja kultuuride kohta kunstidega tegelemise kaudu; traditsiooniliste ning nüüdisaegsete kunstide, nende sisu, vormi ja 

tähenduse mõistmisele ning kriitikameele kujundamisele loomise, esitamise, teoste interpreteerimise ja analüüsimise kaudu. Nii kunsti kui 

muusika ainekavas on  olulisel kohal  mõtlemise paindlikkus ning avatus kultuurilistele ja individuaalsetele erinevustele. Tähtsustatud on 

praktilist tegevust,  loovat lähenemist probleemidele, erinevate lahenduste paljusust ning emotsionaalselt tasakaalustavat mõju.  

 

Kunst  

Õppe- ja kasvatuseesmärkides on kesksel kohal kunsti rolli teadvustamine oma elus ja ühiskonnas, sh orienteerumine visuaalses keskkonnas. 

Olulisemaks on muutunud kunsti kui universaalse visuaalse keele ja kommunikatsioonivahendi käsitus. 

 

Lisaks ainespetsiifilistele oskuste ja teadmiste edastamisele on tähtsustatud kunstiõppes ka instrumentaalset väärtust, mis toetab mõtlemis-, 

koostöö- ja eneseväljendusoskuste arengut. Kaasaegse kunsti olemusest lähtuvalt taotletakse õppeaines senisest suuremat lõimingut 

sotsiaalainetega. Eeltoodu kajastub ka õpitulemustes, mis seovad kunstispetsiifilise õppesisu ja tegevused võtmepädevuste ja läbivate teemadega. 

Tähtsustatakse iseseisvalt mõtleva ja tegutseva inimese kujunemist, kes saab kunstitegevustest tuge enda realiseerimiseks erinevates  

tegevusvaldkondades. 

 

Igasse kunsti ainetundi kuuluvad ning käsitletakse omavahel kombineerituna: 1) uurimine ja oma ideede arendamine; 2) väljendusvahendite loov 

rakendamine; 3) mõtestamine ja refleksioon.   

 

Tähtsustunud on visuaalse ja verbaalse kommunikatsiooni ning kunsti sisuküsimused: oma arvamuse ja sõnumi väljendamine, visuaalse 

informatsiooni otsimine ja mõtestamine, nii oma kui teiste loodud kunstiteose tõlgendamine. Ka on tähtsustatud õppekäike (muuseumide ja 

näituste külastamist), millest peab saama kunstiõppe loomulik ja kohustuslik osa. 
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Tänapäevastele nõuetele vastavalt on sisse toodud disaini, meedia, keskkonna, kultuuriväärtuste ja intellektuaalse omandi temaatika; vajadus 

kujundada oskus käituda eetiliselt ja turvaliselt erinevates, nii reaalsetes kui virtuaalsetes keskkondades. 

 

Tähelepanu pööratakse seoste avastamisele ja loomisele teiste ainete ning eluvaldkondadega. Kunsti käsitletakse nii omaette väärtussüsteemi kui 

ka võtmena ümbritseva elu mõtestamiseks, mõistmiseks ja tunnetamiseks. 

  

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet, mis toetab eneseanalüüsi oskuse kujunemist. Hindamisel on oluline tunnustada 

lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära ning koostööoskusi. Kunsti spetsiifikast tulenevalt on hindamise objektiks nii tööprotsess 

kui ka lõpptulemus. 

 

Füüsiline õpikeskkond peab vastama kaasaja nõuetele ning võimaldama paindlikku õppetöö organiseerimist. Klassi, kus viiakse läbi kunstitunde, 

füüsiline õpikeskkond peab vastama nii tervisekaitse kui praktilise kunstitegemise nõuetele. Oluline on tagada tööde kuivatamise, hoiustamise ja 

eksponeerimise võimalused. Loomaks tingimusi, kus praktilise loometegevusega saavad tegeleda kõik õpilased olenemata nende käelistest 

oskustest ning tutvustamaks erinevaid kaasaegse kunsti meediume, peab kunstitunnis olema võimalik kasutada lisaks värvidele ja paberile ka 

foto- ja videotehnikat, skannerit, printerit ning internetiühendusega arvuteid. 

 

 

 

 

 

Kunstiõpetus, 5. klass, 1 tund nädalas, 35 tundi kokku 

 

TEEMA ÕPPESISU JA MÕISTED TAOTLETAVAD 

ÕPITULEMUSED 

LÕIMING TEISTE 

ÕPPEAINETEGA 

NÄITED 

PRK. TÖÖDEST 

IKT RAKEND. 

Kujutamis- ja 

vormiõpetus. 

 

 

 

Värvi-, 

Inimese kujutamine: 

täisfiguuri ja näo 

proportsioonid; miimika; 

inimene tegevuses; vaikelu. 

Ühe värvi erinevad toonid 

(kollakas-, pruunikas-, 

võrdlemise abil objektide 

ning objekti elementide 

vahelisi suurussuhteid; 

ees asetsevaid objekte 

Tööõpetus – kunsti 

väljendusvahendid. 

Kunstiliigid. Sümmeetria 

ja asümmeetria. 

Keskkonna kujundamine 

sise- ja välisruumis. 

 

Spordipäev- liikuva objekti (figuuri 

) jälgimine, proportsioonide 

vaatlus. 

Teatriskäik- süžee jälgimine ja 

kujutamine värvides ning 
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kompositsiooni- ja 

perspektiiviõpetus. 

 

 

Disain ja 

kirjaõpetus. 

 

 

 

Vestlused kunstist 

sinakas- roheline jne.); 

piiratud arvu värvidega 

maalimine; akromaatilised ja 

kromaatilised värvid; 

sümmeetria ja asümmeetria; 

plaanilisus pildi pinnal. 

Tööd joonlaua ja sirkliga 

(ornament); teksti 

kujundamine; initsiaal. 

Kunstiliigid (arhitektuur, 

skulptuur, maal, graafika, 

tarbekunst); kunsti 

väljendusvahendid (punkt, 

joon, pind, värv jne.); 

kunstimälestised. 

Võimalusel toimuvad 

muuseumitunnid 

Kasutatavad tehnikad ja 

materjalid: maal- maalimine 

kattevärvide 

ja akvarellidega, 

õlipastellidega; tööd värvi- ja 

viltpliiatsitega; kollaaž 

värvipaberitest ja /või 

makulatuurist; graafika, 

grafiiti 

värvi- ja viltpliiatsiga; 

skulptuur 

vastavalt võimalustele. 

arvestades nende kuju, 

suurussuhteid ja 

paiknemist üksteise suhtes; 

kujutamisel pea suurust ja 

jalgade pikkust terve 

kehapikkuse suhtes, näo 

kujutamisel silmade 

asukohta sellel; 

asendis ja tegevuses; 

kõige enam 

iseloomustavad tunnused 

(keskkond, riietus, 

töövahendid) ja kasutab 

neid temaatilistes 

kompositsioonides; 

infot, näidiseid ja 

eeskujusid ning kasutab 

neid loominguliselt oma 

töös; 

maalimisel iga värvi suurt 

hulka erinevaid toone; 

saab kolmanda astme 

värvid esimese ja teise 

astme värvide segamise 

teel; 

piiratud värvivalikut . 

Kombinatoorika 

geomeetrilistest 

elementidest ruumis ja 

tasapinnal. 

Eesti keel – teksti 

kujundamine. 

Rahvakunst. 

Koomiks. 

Ajalugu – 

Kammkeraamika. 

(film +praktiline töö 

keraamikaklassis) 

kunstiliigid. Rahvakunst. 

Arhitektuur. 

Kunstimälestised. 

Kunstimõisted. 

Muusika - rahvakunst. 

Loodusõpetus – varju 

tekkimine. Langev vari. 

Matemaatika - pöörd- ja 

kandiliste kehade 

kujutamine ruumiliselt 

kujundites. Erinevate vormide, 

värvide nägemine kostüümides, 

lava dekoratsioonides jne 

(kunstistiilid, voolud arhitektuur, 

usundid jne). 

Kunstnike elulugu ja loominguga 

tutvumine.  

Kutsete ja kavade kujundamine. 

Luuletuste illustreerimine.  

Joonistusvõistlustest osavõtmine, 

näituste külastamine, erinevate 

väljendusvahendite õppimine. 

Pidev õpilastööde eksponeerimine 

kooli stendil. 

Osalemine projektõppes. 

Võimalusel kasutada IKT 

vahendeid ka õpilaste mobiil 

telefone. 
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koloriiti; 

 

asümmeetrilisi vorme ja 

kompositsioone; 

piiramata pinda. Loob 

võrgustiku abil piiramata 

pindu, 

imetab nende 

kasutusalasid; 

erinevaid 

kompositsioonilisi 

lahendusi. Kasutatavad 

tehnikad ja materjalid: 

maalimine kattevärvide ja 

akvarellidega, 

õlipastellidega; tööd värvi 

– ja viltpliiatsitega; kollaaž 

värvipaberitest ja /või 

makulatuurist; graafika- 

joonistamine grafiit - värvi 

- 

kujundab oma lähemat 

ümbrust (stend, 

klassiruum, oma tuba, 

mänguväljak jne) lähtudes 

ornamenti (sh rahvuslikku) 

ja nimetab selle 

traditsioonilisi ja 
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iseloomustab kunstiliike 

(arhitektuur, skulptuur, 

maal, graafika, disain) ja 

natüürmortides 

kasutatavaid objekte ja 

seletab nende üldistamise 

alusel natüürmordi 

mõistet. Eristab 

natüürmorti teiste žanrite 

portree-, maastikužanri; 

kirjeldades esile nii 

sisulisi kui vormilisi 

õpitud ainealaseid 

mõisteid 

kirjeldab Eesti 

rahvakunstile (rahvariided, 

tarbeesemed, arhitektuur) 

suhtub mõistvalt enda ja 

teiste töödesse ning 

Loob erinevaid tekstuure 

mahulist vormi 

(ümarplastika, reljeef) 

selgitab graafika kui 
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trükitehnika 

kavandab tööd lähtuvalt 

materjali, tehnika ja/või 

kasutab tehnilisi 

abivahendeid (joonlaud, 

sirkel, jne) vastavalt 

vajadusele ja võimalustele. 

Orjenteerub 

kunstimõistetes, tunneb 

ära kaasaegse kunsti teose 

ja oskab nimetada 

kaasaegse kunsti (kitsamas 

mõistes) 

väljendusvahendeid. 

Osaleb aktiivselt 

rühmatöös, oskab töötada 

individuaalselt 

 

Kunstiõpetus, 6. klass, 1 tund nädalas, 35 tundi 

Kujutamis- ja 

vormiõpetus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värvi-, 

kompositsiooniper

Inimese kujutamine: 

täisfiguuri ja näo 

proportsioonid; inimene 

tegevuses ,inimese, 

looduse ja tehisvormide suhe; 

visandamine 

natuurist. Vaikelu 

(natüürmort);varju tekkimine. 

Langev vari. 

Ühe värvi erinevad toonid (nt 

kollakas-, 

sinakas pruunikasroheline) 

Hindab mõõtmise ja 

võrdlemise abil objektide 

ning elementide 

vahelisi suurussuhteid; 

ees asetsevaid objekte 

arvestades nende kuju, 

suurussuhteid ja 

paiknemist 

üksteise suhtes; 

 

kujutamisel pea suurust ja 

Sotsiaalainetest lähtudes 

vaadeldakse inimese 

suhteid 

teiste inimeste ja 

inimrühmadega ning 

erinevate 

kultuuride kommete ja 

pärimustega; 

Emakeelest ja 

võõrkeeltest 

lähtudes arendatakse 

verbaalset 

Spordipäev- liikuva objekti (figuuri 

) jälgimine, 

proportsioonide vaatlus. 

Teatriskäik- süžee jälgimine ja 

kujutamine värvides ning 

kujundites. Lavakujundus. 

Erinevate vormide, 

värvide nägemine kostüümides, 

lava dekoratsioonides jne. 

(kunstistiilid, voolud  

arhitektuur, usundid jne). 

Kunstnike elulugu ja 
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spektiiviõpetus 

 

 

 

 

 

 

Disain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestlused 

kunstist 

;,kolmanda astme 

värvide saamine esimese ja 

teise astme 

värvide segamise teel; 

piiratud arvu värvidega 

maalimine (ka 

monokroomselt) ;koloriit (sh 

soe ja külm). 

Kompositsiooni tasakaal. Pildi 

dominant 

;sümmeetria ja asümmeetria 

;piiratud ja piiramata pinnad. 

Plaanilisus pildi pinnal; 

pöörd- ja kandiliste kehade 

kujutamine ruumiliselt. 

Keskkonna kujundus sise- ja 

välisruumis (stend, 

klassiruum, oma tuba, 

mänguväljak jne) ;ornament 

(sh rahvuslik); raamatu ja muu 

trükise kujundus (sh initsiaal, 

vinjett, 

fantaasiakiri jne); koomiks. 

Kunstiliikide (arhitektuur, 

skulptuur, maal, graafika, 

disain) iseloomustus; 

kunsti väljendusvahendid 

(punkt, joon, pind, 

värv, vorm jne); 

kunstimõisteid (originaal, 

koopia, võltsing, 

reproduktsioon, jne); 

jalgade pikkust terve 

kehapikkuse suhtes, näo 

kujutamisel silmade 

asukohta sellel; 

erinevas asendis ja 

tegevuses; 

kõige enam 

iseloomustavad 

tunnused (keskkond, 

riietus, 

töövahendid) ja kasutab 

neid temaatilistes 

kompositsioonides; 

ildilist 

infot, näidiseid ja 

eeskujusid ning kasutab 

neid loominguliselt oma 

töös; 

põhimõtet. 

maalimisel 

iga värvi suurt hulka 

esimese ja teise astme 

värvide segamise teel; 

piiratud 

värvivalikut (sh maalib 

monokroomselt); 

 

väljendusoskust, 

diktsiooni, 

funktsionaalset 

lugemisoskust ning 

infokanalite kasutamise 

oskust; kirjandusest 

lähtudes 

vaadeldakse eri ajastute 

ja 

kultuuride lugusid 

muusikas ja 

kunstis, teatri- ja 

filmikunstis; 

Loodusainetest lähtudes 

teadvustatakse inimese 

kuulmis- ja 

nägemismeele 

füsioloogilist eripära, 

õpitakse 

tundma looduskeskkonda 

ja 

selle eluvormide 

mitmekesisust ning 

helide, 

valguse ja värvide 

omadusi; 

Matemaatikast lähtudes 

arendatakse seoste 

loomise 

oskust ja loogilist 

mõtlemist 

(matemaatiline keel, 

loominguga tutvumine.  

Kutsete ja kavade kujundamine. 

Luuletuste 

illustreerimine. 

Jjoonistusvõistlustest osavõtmine, 

näituste külastamine, erinevate 

väljendusvahendite õppimine. 

Pidev õpilastööde eksponeerimine 

kooli stendil. Osalemine projekt 

õppes. 

Võimalusel kasutada IKT 

vahendeid ka õpilaste mobiil 

telefone. 
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rahvakunst;kultuuriväärtused 

ja kunstimälestised;  

kommertskultuur.Võimaluse 

muuseumitunnid. 

Kasutatavad tehnikad ja 

materjalid:Skulptuur 

Vastavalt võimalustele reljeef. 

Maal: maalimine kattevärvide 

ja kvarellidega; 

tööd kriidi- ja lipastellidega, 

värvi- ja viltpliiatsitega; 

kollaaž värvipaberist ja/või 

makulatuurist. 

Graafika 

Joonistamine grafiit-, värvi-, 

vilt- ja pastapliiatsiga; 

graafikatehnikad: kõrgtrükk 

(nt papi-, materjali-, ja 

lametrükk (mono- ja 

diatüüpia) 

eristab sooja ja külma 

koloriiti; 

 

värvimodulatsiooni 

põhimõttel pildi koloriiti 

segades kõik värvid läbi 

ühe juhtvärviga. 

kompositsiooni tasakaalu; 

dominandi, loob selle 

teadlikult oma töös; 

 

asümmeetrilisi vorme ja 

kompositsioone; 

piiramata pinda. 

pöörd- ja kandiliste kehade 

mahulisust ja nende 

asukohta silmapiiri suhtes. 

emat 

ümbrust (stend, 

klassiruum, oma tuba, 

mänguväljak jne) 

 

 kujundab ornamenti (sh 

rahvuslikku) ja nimetab 

selle traditsioonilisi ja 

kaasaegseid 

kasutusvõimalusi; 

(sümbolid ja meetodid); 

struktuur, sümbolid ja 

meetodid); 

Käsitööst ja 

tehnoloogiast 

lähtudes arendatakse 

käelist 

tegevust ning loovat 

mõtlemist 

(loomise protsess, 

tehnoloogiad ja 

tehnikad); 

Kehaline kasvatus 

Liikumis- ja 

tantsukombinatsioonid; 

ruumitaju, põimumine 

liikumisel. Kaardi ja 

maastiku 

võrdlemine. 

Maastikuobjektid, 

leppemärgid, 

reljeefivormid. 

Orienteerumismängud, 

orienteerumine etteantud 

või 

enda joonistatud plaani 

ning 

silmapaistvate loodus- 

või 

tehisobjektide järgi 

etteantud piirkonnas 
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(arhitektuur, skulptuur, 

maal, graafika, disain) ja 

nende 

(punkt, joon, pind, värv, 

vorm jne); 

 

kasutatavaid objekte ja 

seletab nende üldistamise 

alusel natüürmordi 

mõistet. 

Eristab natüürmorti teiste 

žanrite hulgast; 

a portree 

-,maastikužanri; 

kirjeldades esile nii sisulisi 

kui vormilisi elemente; 

koopia ja reproduktsiooni 

erinevust; 

ainealaseid mõisteid kõnes 

ja kirjas; 

 

oma(rahvus)kultuuri 

kõrval kohalikku (elukoha) 

kultuuri 

rahvakunstile (rahvariided, 

tarbeesemed, 
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arhitektuur) iseloomulikke 

jooni; 

 

materjali, tehnika ja/või 

tehnoloogia eripärast; 

 

abivahendeid (joonlaud, 

sirkel, trükipress jne) 

vastavalt vajadusele ja 

võimalustele. 

Orjenteerub 

kunstimõistetes, tunneb 

ära kaasaegse kunsti teose 

ja oskab nimetada 

kaasaegse kunsti (kitsamas 

mõistes) 

väljendusvahendeid. 

Teab mõistet absoluutne 

šedöövr  

Osaleb aktiivselt 

rühmatöös, oskab töötada 

individuaalselt 

Kunstiõpetus, 7.klass, 1 tund nädalas, kokku 35 tundi 

Kujutamis- ja 

vormiõpetus. 

 

 

 

 

 

 

 

Ümbruse kujutamine- tänav, 

taluõu, kõrghooned. Hoonete 

välisdetailide  esile toomine. 

Pildi muutmine 

efektsemaks – peegeldus, 

illusioon, perspektiiv. Asjade 

kolmemõõtmelisus. 

Natüürmordi koostamine ja 

selle järgi joonistamine. 

Loeb inimese keha-

asenditest ja ilmetest (ka 

pildil) välja tema meeleolu 

ja tundeid; 

pildil) langeva ja 

omavarju, pool- ja 

täisvarju ning kirjeldab 

nende erinevusi; 

Tööõpetus - kunsti 

väljendusvahendid. 

Kunstiliigid. 

Sümmeetria ja 

asümmeetria. 

Keskkonna kujundamine 

sise- ja välisruumis. 

Kombinatoorika 

geomeetrilistest 

Spordipäev- liikuva objekti (figuuri 

) jälgimine, 

proportsioonide vaatlus. 

Teatriskäik- süžee jälgimine ja 

kujutamine värvides ning 

kujundites. Lavakujundus. 

Erinevate vormide, 

värvide nägemine kostüümides, 

lava dekoratsioonides jne. 
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Värvi- ja 

komposiõpetus 

Disain, 

 

Kirjaõpetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestlused 

kunstist 

Valgus, vari, läige, 

langev vari. 

Inimene ,suunatud pilk, näo 

detailid. 

Erinevate meeleoludega 

inimeste kujutamine. 

Geomeetrilised kujundid 

sümbolitena. 

Värvide kontrastid, 

vastastikused 

mõjud, kooskõlad, tasakaal, 

värvimodulatsioon, 

ruumiillusioonid. 

Mõisted värv ja värvus 

Geomeetriliste kehade 

kasutamine disainis. 

Märkide ja kujude 

mitmetähenduslikkus. 

Firmamärgid, logod. 

1. Omaloodud kirja (šrifti) 

kujundamine, kasutamine 

2. Kombinatoorika tasapinnal 

ja ruumis 

mitmesugustest materjalidest. 

1. Kunstiga seotud elukutsed. 

2. Muuseumide, näituste 

külastamine: 

arutelud, kunstiterminoloogia 

kasutamine. 

3. Erinevate kultuuride 

tuntumad kunstiteosed. 

4. Kunst Eestis ja maailmas-

esemeid valguse ja 

varjuga. 

ja „värvus” erinevust. 

koondpunkti abil 

perspektiivseid vaateid 

objektidest ja ruumist; 

vaatepunkte ruumi 

kujutamisel; 

eesmärke ja mõju. 

Nimetab visuaalse 

reklaami peamised 

elemendid (visuaal, 

pealkiri, lööklause); 

märke ja sümboleid 

puudutavaid seoseid sisu 

ja vormi vahel; 

kunstiteoseid 

arvestades sisu, vormi, 

konteksti, otstarvet; 

kujutamisainestiku alusel 

kunstiteose žanri 

(religioosne,  

mütoloogiline, ajaloo-

,olustikumaal);  

elementidest ruumis ja 

tasapinnal. 

Eesti keel - teksti 

kujundamine. 

Rahvakunst. Koomiks. 

Ajalugu - kunstiliigid. 

Rahvakunst. Arhitektuur. 

Kunstimälestised. 

Kunstimõisted. 

Muusika - rahvakunst. 

Loodusõpetus - varju 

tekkimine. 

Langev vari. 

Matemaatika - pöörd- ja 

kandiliste kehade 

kujutamine ruumiliselt. 

(kunstistiilid, voolud  

arhitektuur, usundid jne). 

Kunstnike elulugu ja 

loominguga tutvumine.  

Kutsete ja kavade kujundamine. 

Luuletuste 

illustreerimine. 

Joonistusvõistlustest osavõtmine, 

näituste külastamine, erinevate 

väljendusvahendite õppimine. 

Pidev õpilastööde eksponeerimine 

kooli stendil. Osalemine projekt 

õppes. 

Võimalusel kasutada IKT 

vahendeid ka õpilaste mobiil 

telefone 
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keskajast barokini. 

5. Rahvakunst-erinevad 

tikandid 

esemetel, riietuses. 

Võimalusel toimuvad 

muuseumitunnid  

Kasutatavad tehnikad ja 

materjalid: 

digitaalse tehnika kasutamine 

loovtöödes (foto, video, 

digigraafika). 

Maalimine võimalusel 

erinevatele materjalidele 

(puit, klaas, paber). Erinevad 

trükitehnikad. Skulptuur 

/võimalusel/ 

modelleerimine ja 

konstrueerimine 

mitmesugustest 

materjalidest (nt papjeemašee, 

plastid, 

papp, puit, traat jne); 

installatsioon. 

Maal: maalimine spontaanselt 

ja kavandi 

alusel; 

Graafika: joonistamine söe, 

tuši ja värviga, sule 

ja pintsliga. 

 

Inimese kujutamine: 

Poolprofiil; karikatuur ja sarz. 

kunsti ja kultuuri 

erinevatesse nähtustesse: 

karikatuur, sarž; grafiti; 

tegevuskunst (häppening , 

performance ); massikunst 

(foto, film, video, 

reklaam); kitš; virtuaalne 

kunst; 

Teab kaasaegse kunsti 

(kitsamas mõistes) 

tunnuseid, tunneb ära 

kaasaegsed kunstiteosed. 

Teab mõistet absoluutne 

šedöövr. 

Osaleb aktiivselt 

rühmatöös, oskab töötada 

individuaalselt. 
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kehakeel 

(sh miimika); vormi karakteri 

edasiandmine; 

inimese, loodus- ja 

tehisvormide 

stiliseerimine; esemete 

modelleerimine 

valguse ja varjuga (valgus, 

langev ja 

omavari, täis- ja poolvari). 

Värvide optiline segunemine; 

kompositsiooniskeemid; 

kuldlõige; 

kadreerimine. 

Märk ja sümbol (peremärk, 

firmamärk, piktogramm, 

eksliibris). 

Karikatuur; kunsti areng 

keskajast kaasajani; kunsti 

piiride avardumine; 

inspiratsiooniallikad ja 

looming; kitši olemus. 

Võimalusel toimuvad 

muuseumitunnid, näituste 

külastused 

Kasutatavad tehnikad ja 

materjalid 

Skulptuur-modelleerimine 

erinevatest materjalidest. 

Võimalusel 

Maal: maalimine spontaanselt 

ja kavandi alusel. 
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Graafika joonistamine söe, 

tuši ja värviga, sule ja 

pintsliga, värvilise pliiatsi, 

viltpliiatsiga. 

 


