Kunstiõpetus

üldosa

Üldpädevuste kujundamine
Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
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 kunste eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid, seisukohti
ja probleemilahendusi ning austama autorsust. Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist
suhtumist erinevatesse infokanalitesse.
Sotsiaalne pädevus. Kunstiainete uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja
esitlused, ühismusitseerimine 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 ja muusikapalade 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.
Kunstides 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. Kunstiainetes 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. Kunstides referatiivsete ja uurimistööde koostamine
eeldab teabetekstide mõistmist ning juhib kasutama mitmesuguseid info esitamise
viise (teksti, joonist, skeemi, tabelit, graafikut). Kunstiainetes tutvutakse kunsti ja
muusika kui kommunikatsioonivahenditega, õppides tundma neile eriomast
mitteverbaalset keelt ning „tõlkides” sõnumeid ühest keelest teise.
Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstides 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 kunstides üksi- ja rühmatöö, uurimuslikud
ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu
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nähtustega. Kunstide 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.

Lõiming
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Nüüdisaegsele kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus. Kunstid on tihedalt seotud
kõigi inimtegevuse valdkondade ning oma ajastu mõtteviisidega. Inimeseks olemine,
sotsiaalsed suhted ja maailm on oma erinevates avaldumisvormides kunstide aines,
seega teiste ainevaldkondadega suhestumine on kunstide loomulik osa.
Kunstiainete 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 (kunstid, eesti keel
ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia, käsitöö ja
tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide 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): kunstid,
keeled ja kirjandus, tehnoloogia, kehaline kasvatus.
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
 sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja
inimrühmadega ning erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;
 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;
 loodusainetest
lähtudes
teadvustatakse
inimese
kuulmisja
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, struktuur, sümbolid ja meetodid);
 käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning
loovat mõtlemist (loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);
 kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu,
motoorikat, reageerimiskiirust ja koordinatsiooni.
4. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid.

Läbivad teemad
Kunstiainetes on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus
tugevam.
 Teemad „Väärtused ja kõlblus” ning „Kultuuriline identiteet” on
kunstiainetele eriomased. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku ja
maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus,
kujundatakse
avatud
ja
lugupidavat
suhtumist
nii erinevatesse
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kultuuritraditsioonidesse kui kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute
ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist.
Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel
(näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused). Tähtis on noorte endi
osalemine/esinemine laulupidudel, muusikaüritustel ja õpilastööde näitustel.
Teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” seondub kunstides oma
võimete ja huvide teadvustamine, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate
mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh õpioskuste omandamine. Tutvutakse
kunstide mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning kunstidega seotud
elukutsetega.
Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” on seotud kunstidele 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.
Eelnevaga haakub samuti läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”
lõimimine kunstide õppesse. Kunstides julgustatakse kujundama ja väljendama
oma seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma
ideede arendamist ja elluviimist.
Kunstiainetes teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat
mõju, neist võivad alguse saada elu jooksul püsivad harrastused. See lõimub
nii elukestva õppe põhimõtte teadvustamise kui ka läbiva teemaga „Tervis ja
ohutus”. Kunstides kasutatakse paljusid materjale, töövahendeid ja
instrumente, mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe.
Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu
pööratakse erinevatele keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele.
Kunstide eriline panus teemade „Keskkonna ja jätkusuutlik areng” ning
„Teabekeskkond” käsitlemisel on valdkondliku vaatenurga lisamine. See
hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine muusika ja kunsti
kohta, helilise ja visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna
visuaalne
ja
heliline
kujundamine.
Tutvutakse
andmebaasidega,
meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega.

Tundide arv klassiti
Õppeaine
Kunst
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Õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes
Õpitulemused
3. klassi lõpetaja:
1) esitab oma ideede erinevaid lahendusi;
2) rakendab kahe- ja kolmemõõtmelise kujutamise võtteid, oskab välja tuua kujutatava
iseloomulikud jooned;
3) rakendab oma töödes mitmekesiseid kunstitehnikaid ja töövõtteid;
4) kasutab olulisemaid kunstimõisteid kunstiteoste ning enda ja kaaslaste loovtööde
üle arutledes;
5) oskab nimetada Eesti kunstnikke, lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte;
6) uurib igapäevaste esemete vormi ja otstarbe seoseid, teab, kuidas luua ning tarbida
säästvalt, arutleb ümbritseva visuaalse kultuuri nähtuste üle;
7) tuleb toime virtuaalsetes keskkondades, teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.
Õppesisu
 Kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides, kunstitehnikad ja materjalid
Reaalsed ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad.
 Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm).
 Inimeste, esemete ja loodusobjektide iseloomulikud tunnused ning peamise
esiletoomine kujutamisel.
 Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaži valmistamine, pildistamine, vormimine, voolimine jne)
Töövahendite otstarbekas ja ohutu käsitsemine.
 Pildilised jutustused: joonistus, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon.
 Kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, ruum ja ehitis keskkonnas. Disain igapäevaelus:
tarbeesemete vormi, materjali ja otstarbe seosed.
 Turvaline ja keskkonnasäästlik tarbimine.
 Ideede esitamise kavandid ja mudelid.
Õppetegevused
 Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes,
lugude visuaalne jutustamine.
 Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline
 Rakendamine.
 Oma tööde esitlemine, selgitamine. Kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine.
 Õppekäigud muuseumidesse, nüüdiskunsti näitustele.
 Kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes osalemine.
 Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Makettide ja
 kujundustööde teostamine.
 Visuaalse kultuuri näidete kriitiline (reklaamid, filmid, arvutimängud jne) vaatlemine,
arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine.
 Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning
teisi arvestav kasutamine.
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1.klass

Õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes
Õpitulemused 1. klassis
1. klassi õpilane:

















tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned;
paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
katsetab ja kasutab julgelt õpitud joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning
tehnikaid;
valib sobiva kujutusviisi olulisema esile toomiseks;
kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
arutleb tarbevormide üle;
seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte;
arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
tuleb toime reaalses muuseumi (galerii)keskkonnas;
arutleb meedia rolli ja mõju üle igapäevaelus, kasutades õpitud ainemõisteid.

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

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
1. klassis
Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine.
Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil.
Oma tööde esitlemine ja selgituste andmine.
1. klass
Vabanemine
stampkujunditest
(päikese-neljandik,
aknarist jms). Tuttavate asjade kujutamine – lilled,
mänguasjad jms. Inimese vanuse, ameti jms joonistamine
mälu järgi. Mõisted kolmnurk, ruut, ring jne. Mänguasjade
ja omameisterdatud mudelitega lavastuslikud mängud.

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

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline
rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine.
1. klass
Maal – näpuvärvid, guašš. Skulptuur – plastiliin, savi jt
pehmed voolimismaterjalid. Graafika – riipimine vms.

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

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja
makettidena
tulenevalt
situatsiooni
kirjeldavast
lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis
omandatud
oskuste
rakendamine
digitaalsete
vahenditega töödes.
1. klass
Märk – geomeetriliste kujundite erinevad tähendused. Kiri
– oma nime kujundus portfooliol vms.
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1.klass

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

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste
külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle
arutlemine.
1. klass
Eesti ja maailm – keskaegsed hooned. Rahvakunst –
laulupidu ja rahvariided.

Meedia ja kommunikatsioon
Kunstiteoste,
visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.
Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja
vahendid.
1. klass
Asjade
tähendus
pildil
(nt
loodusmaterjalidest
installatsiooni jäädvustamine fotona).

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

Õpitulemused 2. klassis
2. klassi õpilane:

















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

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

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
2. klassis
Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine.
Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil.
Oma tööde esitlemine ja selgituste andmine.
2. klass
Puude, mägede, pilvede jms kujutamine mitmel erineval
moel. Esemete tähtsamad tunnused. Esmased
proportsioonireeglid. Geomeetrilistest kujunditest pildi
loomine. Piltjutustused: joonistus, maal, illustratsioon,
koomiks, fotoseeria, animatsioon.

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

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline
rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine.
2. klass
Maal – tempera. Skulptuur - seisvad figuurid materjali
lisamisega. Graafika – monotüüpia jt erinevad tõmmised.

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

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja
makettidena
tulenevalt
situatsiooni
kirjeldavast
lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis
omandatud
oskuste
rakendamine
digitaalsete
vahenditega töödes.
2. klass
Märk – liiklusmärkide keel. Kiri – dekoratiivkiri kingipakil.

Kunstikultuur
Kunstiteosed
muuseumides
Rõuge Põhikool
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3.klass

kunstigaleriides,
ajaloolised 2. klass
kunstitehnikad ja materjalid. Eesti ja maailm – lossid, kindlused ja mõisahooned
Lähiümbruse
loodus
ja Rahvakunst – talu ja taluriistad.
ehituskunst.
Reaalsed
ning
virtuaalsed
kunstija
meediakeskkonnad.
Meedia ja kommunikatsioon
Kunstiteoste,
visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.
Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja
vahendid.
2. klass
Piltjutustuse kujundamine (nt foto sidumine joonistuste ja
tekstiga). E-kaart.

Lõiming 2. klassis
Emakeel: suuline väljendusoskus; joonistuse põhjal jutustamine; lugemistekstidest lähtudes
oma loo joonistamine.
Loodusõpetus: inimeste elu võrdleminr maal ja linnas; erinevad elukeskkonnad;
vastutustundlik ja keskkonda hoidev tarbimine; Eesti saared; taimede välisehitus, loomade
välisehitus; ühe taime või looma uurimine; loomaaia või loomapargi külastus või lemmikloomapäeva korraldamine; organismid erinevates elukeskkondades.
Muusika: loodushääled muusikas; muusika kuulamine ja muusikaline lugu; muusika meeleolu
visualiseerimine; helide tekitamine paberiga (lehvitamine, kortsutamine, rebimine jm): muusika
elemendid (rütm, dünaamika, meloodia, tämber); regilaulu rütm (mustrid).
Tööõpetus: oma klassiruumi kaunistamine tähtpäevadeks; jõukohaste esemete
valmistamine: kasutab materjale säästlikult; valib erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid;
käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult; kasutab paberit ning kartongi
tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades.
Tööõpetus (kavandamine): ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja
tänapäeval; ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine; ideede
visandamine paberil; idee esitlemine; lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.
Tööõpetus (materjalid): eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil,
nahk, plast, vahtplast, puit, traat, plekk jne); võrdleb materjalide üldisi omadusi.
Võõrkeel: lastele mõeldud erileheküljed muuseumide veebilehtedel.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: kool, positiivne suhtumine õppimisse.
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: info otsing ja silmaringi avardamine,
raamatukogud, internetilehed; veebilehed muuseumide või kunstiteoste tutvustusega.
Väärtused ja kõlblus: minu hobid ja huvid.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: looduse ilu, säästev suhtumine loodusesse.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine.
Kultuuriline identiteet, seos inimeseõpetusega: traditsioonid peres, koolis, kodukohas;
mineviku-kogemuse ja kaasaegse kultuuri säilitamise tähtsus (kunstiteosed, esemed, lood);
jõuludega seotud traditsioonid peres, koolis, kodukohas.
Tervis ja ohutus: koolitee, ohtlikud olukorrad, ohutu liiklemine tänaval, maanteel; tervisliku
eluviisi väärtustamine; tervislik toitumine.

Rõuge Põhikool
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Õpitulemused 3. klassis
3. klassi õpilane:


















tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks;
paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
kasutab erinevaid joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
kasutab erinevaid akvarelltehnikaid;
tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja
näitustel;
arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
tuleb toime reaalses kultuuri-ja õppekeskkondades;
kasutab animatsiooniloomise võimalusi;
kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid;
tuleb toime virtuaalsetes kultuuri-ja õppekeskkondades;
teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.

Õppesisu I kooliastmes
Pildiline ja ruumiline väljendus
Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid
(joon,
värv,
vorm, ruum, rütm). Inimeste,
esemete ja looduse objektide
iseloomulikud tunnused ning
peamise
esiletoomine
kujutamisel.
Materjalid ja tehnikad
Erinevate
kunstitehnikate
materjalid,
töövõtted
ning
töövahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaž,
pildistamine, vormimine jne).

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
3. klassis
Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine.
Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil.
Oma tööde esitlemine ja selgituste andmine.
3. klass
Maastik kevadel, suvel, sügisel ja talvel. Esimesed
katsetused kujutamisel natuurist. Dünaamiline kriipsujuku
liikumise kavandamine. Plasttaarast, karpidest loomade
vms meisterdamine.
Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline
rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine.
3. klass
Maal – akvarell, pastell. Skulptuur – voolimine ühest
tükist, ilma juurde lisamata. Graafika – papitrükk vms.
Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja
makettidena
tulenevalt
situatsiooni
kirjeldavast
lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis
omandatud
oskuste
rakendamine
digitaalsete
vahenditega töödes.
3. klass
Märk – stilisatsioon. Kiri – šrifti valik vastavalt ülesandele.

Disain ja keskkond
Disain igapäevaelus: trükis,
tarbevorm, ruum ja ehitis
keskkonnas. Vormi, otstarbe,
materjali ja tehnoloogia seosed
ning
nende
arvestamine
kujundamisel. Turvaline ning
keskkonnasäästlik tarbimine.
Kunstikultuur
Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste
Kunstiteosed
kohalikes külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle
muuseumides
ja arutlemine.

Rõuge Põhikool
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kunstigaleriides,
ajaloolised
kunstitehnikad ja materjalid.
Lähiümbruse
loodus
ja
ehituskunst.
Reaalsed
ning
virtuaalsed
kunstija
meediakeskkonnad.

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

Meedia ja kommunikatsioon
Kunstiteoste,
visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.
Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja
vahendid.
3. klass
Uue tähenduse andmine asjadele või kujutatava konteksti
muutmisega (nt juurviljadest tegelased tervisliku toitumise
videos).

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

Rõuge Põhikool
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