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
Rõuge Põhikool

2

Kunstiõpetus











üldosa

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 III kooliastmes
Õpitulemused
9. klassi lõpetaja:
1) teab Eesti ja maailma kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke, teadvustab kunsti
rolli ühiskonnas; seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja tehnoloogia
arengut;
2) analüüsib eri ajastute kunstiteoseid nii näitusel kui klassiruumis, mõistab
nüüdiskunsti nähtuste laia teemade ringi ning väljendusvahendite mitmekesisust;
3) visandab, kavandab ja maketeerib loovülesandeid lahendades, otsib ja arendab
erinevaid lahendusvariante ning isikupäraseid teostusvõimalusi;
4) rakendab loomisel, uurimisel ja kunsti ning visuaalkultuuri tarbimisel
infokommunikatsiooni vahendeid;
5) esitleb enda loovtööde tulemusi ja põhjendab valikuid, tõlgendab kaaslaste loovtöid;
6) leiab teadlikult traditsioonilisi või uusi meediume kasutades erinevaid lahendusi,
kuidas väljendada oma mõtteid ja teadmisi, kasutab sihipäraselt tasapinnalise,
ruumilise ja ajalise loomingu väljendusvahendeid ning kompositsiooni põhimõtteid;
7) analüüsib ruumilist keskkonda ja disainiobjekte eesmärgipärasuse, uuenduslikkuse,
ökoloogilisuse, esteetilisuse ja eetilisuse seisukohast, mõistab disaini kui protsessi,
mille eesmärgiks on leida probleemile uus ning parem lahendus;
8) arutleb visuaalkultuuri avaldumisvormide, sümbolite ja kultuuriliste märkide üle,
hindab virtuaalset keskkonda eetilisuse ja turvalisuse seisukohast.
Õppesisu
 Kunstiteose vorm ja kompositsioon, perspektiiv, värvilahendus. Materjalide ja tehnika
valiku seos sõnumi ja kontekstiga. Kujutamise viisid (nt stiliseerimine, lihtsustamine,
abstraheerimine, deformeerimine jne). Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele
ja sihtgrupile.
 Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur,
installatsioon jne). Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video,
animatsioon, digitaalgraafika).
 Kunst ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengu peegeldajana. Tuntumate teoste
näited ja väljendusvahendite muutumine eri kultuuride kunstiajaloos (valikuliselt).
 Kunstiteosed ja stiilid. Lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina.
 Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad.
 Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja
ruumilise keskkonna suhted. Disainiprotsess probleemile uue lahenduse leidmiseks
Tekstid, pildid ja joonised esitluste ja infomaterjalide kujunduses. Kirjagraafika ja
graafilise kujunduse baasvõtted.
 Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö ning seosed
loomemajandusega. Näited Eesti kunstnike, arhitektide ja disainerite loomingust.

Õppetegevus











Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd.
Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite
valimine.
Töö kavandamine, tegemine, esitlemine ja analüüsimine.
Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni.
Õppekäigud muuseumi, nüüdiskunsti näitustele ja kunstisündmustele.
Ekspositsiooni arutelud, ainealase terminoloogia kasutamine.
Infootsing erinevatest teabeallikatest.
Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja kujundamine.
Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine erinevatest
vaatepunktidest lähtudes.
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Õppesisu ja õpitulemused III kooliastmes klassiti
Õpitulemused 7. klassis
7. klassi õpilane:






































teab joonistavaid kunstnikke ja mõnda nende teostest;
uurib teoste faktuure ja tehnilisi võtteid; visandab ja loob nende eeskujul ise omanäolisi
faktuure;
märkab oma ümbruses väiksemaid või suuremaid faktuure;
kasutab erinevaid pliiatseid ja tehnilisi võtteid;
kavandab õpetaja abiga raamatu vormi;
saab selgeks uue tehnika - tuši- või tindijoonistuse;loob ise ühe pildi nimetatud
tehnikas;
tunneb nüüdisaegse joonistuskunsti olemust ja selle eri võimalusi;
oskab luua teemast lähtuvat mõistekaarti;
oskab kujutada abstraktset või muul moel kujutamatut;
katsetab erinevaid tehnilisi joonistusvõtteid; oskab kasutada erinevaid
joonistusvahendeid;
arutleb kompositsiooni üle teoste eksponeerimisel;
saab aru kontseptsiooni olemusest kaasaegses kunstis;
kasutab oma loomingus erinevaid tehnilisi vahendeid;
õpib loodust rikkumata kasutama käepäraseid looduslikke materjale loominguliseks
väljendusvahendiks;
mõistab värvide olulisust keskkonnast arusaamisel;
teab, miks eksisteerivad rahvusvahelised standardvärvid;
oskab välja tuua konkreetse valitud motiiviga eriotstarbelisi objekte ümbritsevast
keskkonnast;
komponeerib oma väljapaneku ja põhjendab valikuid;
oskab tutvustada valitud objekte, nende otstarvet ja loojaid (ka enda loodud objektid).
avastab seoseid, mida varem pole märganud;
püüab mõista värvi mõju meie alateadvusele;
loob ühistööna installatsiooni;
seostab visuaalse uurimuse uue tulemusega (fotost või joonistusest postkaardini);
omandab muuseumiskäimise harjumusi; saab teada konkreetse näituse autoritest ja
teemadest;
teab, mis on kontseptsioon ja kontekst;
oskab valida kontseptsiooni teostamiseks kunstivormi ja planeerida tegevust;
on oma ideed teostanud; oskab teost dokumenteerida;
oskab erinevaid pastelli- ja söetehnikaid;
teab pastelli- ja söetehnikaid kasutavaid eesti kunstnikke;
omab ülevaadet (pildi)kompositsiooni kujundamise põhitingimustest geomeetriliste
põhikujundite abil;
tunneb pastelli- ja söetehnika ajalugu;
võimalusel külastab Kumu kunstimuuseumi rahvusromantismi saali;
oskab erinevaid akvarellitehnikaid (graafiline, “siidine”, “villane”, soolane jne);
teab akvarellitehnikaid kasutavaid eesti kunstnikke;
oskab organiseerida pildipinda lähtuvalt elementide asukohast;
mõtleb kompositsioonielementide hulga ja asukohtade üle pinnal;
tunneb akvarellitehnika ajalugu.
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Õppesisu III kooliastmes
Pildiline ja ruumiline väljendus
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.

7.klass

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
7. klassis
Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik
stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood inspiratsiooniallikana.
Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.
7. klass
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid, tehnika,
ümbrus (kontekst), sõnum jne. Tänav, taluõu jne (maja
välisdetailid). Ruumi kolm mõõdet. Inimene perspektiivis,
pea rakursis, näo detailid. Geomeetriline kujund
sümbolina.

Materjalid ja tehnikad
Mitmesugused kunstimaterjalid
ja tehnikad (nt joonistamine,
maal,
kollaaž,
skulptuur,
installatsioon jne).

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja
väljendusvahendite valimine.
7. klass
Maal – maalimine erinevatele materjalidele. Skulptuur paberskulptuur ilma liimita. Graafika - trükigraafika ja
värvi- ning viltpliiatsite ühendamine.

Disain ja keskkond
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.

Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, sihtgrupp
jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne. Looduslikud
ja
tehiskeskkonnad.
Arhitektuuri
ja
disaini
funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus.
Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi
leidmiseni.
Pildikeel.
Erinevate
meediumite
väljendusvahendite
rakendamine
ainesiseselt
ja
lõimimisel teiste ainetega.
7. klass
Märk - geomeetriliste kehade, märkide, kujundite ja
värvide mitmetähenduslikkus. Kiri - omaloodud šrifti
kujundamine.
Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud
elukutsed.
Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja
arutelud, kunstiterminoloogia kasutamine. Kunsti liigid.
Erinevate
kultuuride
tuntumate
teoste
näiteid.
Kunstiteoste säilitamine. Kunst kui ühiskonna, teaduse ja
tehnoloogia arengu peegeldaja.
7. klass
Eesti ja maailm - keskajast barokini. Rahvakunst - käise-,
vöö- jt kirjad.

Kunstikultuur
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.
Meedia ja kommunikatsioon
Digitaalsete
tehnoloogiate
kasutamine loovtöödes (foto,
video,
animatsioon,
digitaalgraafika).
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Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid
reklaamis.
Infootsing
erinevatest
teabeallikatest.
Digitaalne pilditöötlus.
Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise
dokumendina. Autorikaitse.
7. klass
Teose muutmine mõjusamaks peegelduse, perspektiivi,
illusiooni või muu võttega.
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7.klass

Lõiming 7. klassis
Emakeel: suuline ja kirjalik eneseväljendus; kõnekäänud ja metafoorid; ilmekas väljendus.
Matemaatika: geomeetria.
Loodusõpetus: keskkond meie ümber; vee füüsikaliste omaduste käsitlemine; meeled ja
tajumine; lõhnad kommunikatsiooni vahendina; aastaajad ja värvid looduses; kaitsevärvus,
hoiatusvärvus.
Võõrkeeled: suuline ja kirjalik eneseväljendus.
Ajalugu: Eesti ajalugu, kultuur ja elukeskkond 20.sajandil.
Muusika: muusikaline eneseväljenus (laulmine, pillimäng, liikumine); aastajad muusikas
(Antonio Vivaldi jt.); värvid muusikas – helikeel; originaal, arranžeering ja töötlus muusikas;
muusikaline omalooming.
Tehnoloogia: tehniliste vahendite kasutamine loomingulistes ülesannetes ja töö
dokumenteerimisel.
Käsitöö ja kodundus: esemeline rahvakunst; rahvuslikud mustrid ehk kirjad.
Kultuuriline identiteet: kultuuri ajalugu ja kultuuriline mitmekesisus.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: loodusest kui terviksüsteemist arusaama kujundamine;
turvalise keskkonna hoidmine; looduses käitumine ja looduslike materjalide kasutamine.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevuse kavandamine, osalemine rühmatöös,
tulemuste esitlemine.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: positiivne hoiak õppimisse, tutvumine erinevate
elukutsetega (nt kunstnik, disainer); tootmine ja ettevõtlus; uute toodete ideede otsimine; enda
ideede tutvustamine ja arutelus osalemine.
Teabekeskkond: infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel; leitud teabele kriitilise
hinnangu andmine; visuaalse teksti analüüs.
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8.klass

Õpitulemused 8. klassis
8. klassi õpilane:



































teab, mis on sürrealism ja automatism;
teab kunstnikke, kes kasutavad automatismi võtteid;
oskab kompimise ja vahetu tunde najal abstraheerida objekte;
arendab varem visandatud abstraktsetest kujunditest edasi isikupärased tegelaskujud;
oskab maalida, kasutades automatismi töö lähtepunktina;
mõtleb läbi teose kompositsiooni;
loob lugusid ja tegelasi;
oskab teha mõistekaarti;
on saanud grupitöö kogemuse performance´I esitamisel.kujutab oma lugu
pildiseeriana;
teab eesti klassikalise skulptuuri teoseid ja kunstnikke (August Weizenberg, Amandus,
Adamson);
tajub skulptuuride kolmemõõtmelisust;
omandab muuseumikäimise harjumusi;
saab teada konkreetse näituse autoritest ja teemadest;
on uurinud erinevaid vorme;
oskab luua olemasolevatest detailidest uusi kooslusi;
on uurinud vormide suhet tasapinnaga ja vormide suhtlemist omavahel;
oskab leida seoseid omadusssõnade ja vormide vahel (kerge, raske, püsiv, ebakindel,
liikuv, staatiline);
teab, mis on stiliseerimine ja transformeerimine;
oskab luua omanäolisi miniskulptuure;
teab, mis on patineerimine, monokroomsus ja mulaaž;
oskab nimetada kunstnikke, kes on loonud installatsioone;
on omandanud kogemused ühise installatsiooni loomisel;
oskab teha oma installlatsioonist helitaustaga video;
märkab geomeetrilisi rütme enda ümber;
teab, mis on arhitektoonika ja oskab seda kavandada;
tajub enda ja teiste suhet keskkonnaga;
mõtleb taasaksutuse peale kunstis;
oskab luua kunstiobjekti kasutatud asjast, ühendades seda erinevate materjalidega;
kasutab sõnumi edastamise visuaalseid võtteid;
uurib liiklusmärkide kujundusi;
loob uusi liiklusmärke;
püstitab endale ise teema ja ülesande; teostab idee sobivate vahenditega; planeerib
oma idee teostamiseks kuluva aja oskuslikult;
omandab muuseumikülastamise harjumuse;
saab teada konkreetse näituse autoritest ja teemadest.
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Õppesisu III kooliastmes
Pildiline ja ruumiline väljendus
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.

8.klass

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
8. klassis
Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik
stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood inspiratsiooniallikana.
Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.
8. klass
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose
loomise lähtepunktina. Realistlik maastikumaal, veekogu.
Iseseisev natüürmordi koostamine, vaatluspunkti valik.
Inimese meeleolu väljendus poosiga, kiirskitseerimine.
Kompositsiooni rajamine geomeetrilistele kujundile.

Materjalid ja tehnikad
Mitmesugused kunstimaterjalid
ja tehnikad (nt joonistamine,
maal,
kollaaž,
skulptuur,
installatsioon jne).

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja
väljendusvahendite valimine.
8. klass
Maal - klaasimaal, fresko jms. Skulptuur - skulptuur
„liigse” eemaldamisega (penoplast vms). Graafika erinevate graafikaliikide katsetused.

Disain ja keskkond
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.

Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, sihtgrupp
jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne. Looduslikud
ja
tehiskeskkonnad.
Arhitektuuri
ja
disaini
funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus.
Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi
leidmiseni.
Pildikeel.
Erinevate
meediumite
väljendusvahendite
rakendamine
ainesiseselt
ja
lõimimisel teiste ainetega.
8. klass
Märk - märgi tähenduse muutus ajaloos, firmamärk. Kiri šrift raamatus, plakatil, reklaamis vm.

Kunstikultuur
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.

Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud
elukutsed.
Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja
arutelud, kunstiterminoloogia kasutamine. Kunsti liigid.
Erinevate
kultuuride
tuntumate
teoste
näiteid.
Kunstiteoste säilitamine. Kunst kui ühiskonna, teaduse ja
tehnoloogia arengu peegeldaja.
8. klass
Eesti ja maailm - 19. sajandi stiilid, modernism.
Rahvakunst - rahvuslik ja rahvalik.

Meedia ja kommunikatsioon
Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid
Digitaalsete
tehnoloogiate reklaamis.
Infootsing
erinevatest
teabeallikatest.
kasutamine loovtöödes (foto, Digitaalne pilditöötlus.
Rõuge Põhikool
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video,
digitaalgraafika).

animatsioon, Originaal, koopia, reproduktsioon.
dokumendina. Autorikaitse.
8. klass
Korduvuse mõju. Mustrid.

8.klass
Foto

ajaloolise

Lõiming 8. klassis
Emakeel:
tekstianalüüs,
suuline
eneseväljendusoskus;
kunstialane
sõnavara;
eneseväljendamisoskus, osalemine arutelus.
Kirjandus: elulood, olustikukirjeldus.
Ajalugu: Euroopa ajalugu ja kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul. Vene Impeeriumi
äärealade poliitika; Eesti kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul; rahvuslik ärkamine Eestis.
Geograafia: Eesti ja Euroopa kaart; Euroopa ja Põhja-Ameerika riigid ja linnad, kunstiteosed
kunstimuuseumides.
Muusika: lood muusikas (regilaul, laul, ooper, muusikal); vaikus ja müra.
Loodusõpetus: meeleelund, meeled, kuulmine, kompimine, maitsmine, haistmine, nägemine.
Käsitöö / Tehnoloogia: materjalide tundmine, töövahendid ja töövõtted.
Väärtused ja kõlblus: inimestevahelised suhted ja kommunikatsioon; teistega arvestamine,
tähelepanelikkus.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: tarbimine ja taaskasutus; ökoloogia ja keskkonnakaitse;
inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel; arusaamde kujundamine loodusest kui
terviksüsteemist.
Kultuuriline identiteet: kultuuri ja kunsti ajalugu; Eesti kultuuri väärtustamine, teadlikkus
teistest kultuuridest.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevuse kavandamine, osalemine rühmatöös.
Teabekeskkond: oskus leida informatsiooni ja seda kriitiliselt hinnata.
Tehnoloogia ja innovatsioon: IKT rakendamine dokumenteerimisel ja esitluse koostamisel.
Tervis ja ohutus: tervist väärtustavate hoiakute kujundamine ja tervisliku käitumise oskuste
arendamine; ohutute käitumisviiside omandamine; ohtusalase info mõistmine.
Ettevõtlikkus ja karjääri planeerimine: disaini roll ettevõtluses; erinevad elukutsed;
arhitektuuri ja ehitusega seotud elukutsed; koostöö oskused, ühine tegutsemine;
Ettevõtlikkus ja karjääri planeerimine: valmisolek iseseisvaks toimetulekuks uutes
olukordades; iseseisvate ülesanete kavandamine, teostamine ja tulemuste esitlemine.
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9.klass

Õpitulemused 9. klassis
9. klassi õpilane:





































teab, kuidas kiri läbi ajaloo on arenenud ja muutunud;
seostab kirjavorme arhitektuuriga;
tunneb ära olulisemad kirjastiilid;
teab, mis on kalligraafia;
loob oma tähestiku;
oskab kujundada raamatukaant või plakatit;
komponeerib oskuslikult omavahel erinevates proportsioonides kirju;
teab, mis on kalligraafiline kunst ja konkreetne poeesia;
oskab loovalt kasutada teksti või kirja elementi kompositsioonis, kunstnikuraamatus,
installatsioonis või performance’is.
teab, mis on piktogramm;
teab kunstnikke, kes kasutavad märgilist pildikeelt;
on omandanud kogemused piktogrammide loomisel;
oskab rühma liikmena luua sõnumiga piltjutustust;
oskab rühma liikmena luua ühistöödest terviklikku väljapanekut ja esitada teost
publikule.
teab mõningaid popkunstnikke (nt Richard Hamilton, Andy Warhol, Andres Tolts, Kaljo
Põllu);
mõtleb kriitiliselt; massikultuuri ja tarbimise teemal;
loob oma popkunsti laadis kolaaži;
teab fotot kasutavaid kunstnikke (nt David Hockney, DeStudio - Herkki Erich Merila,
Peeter Laurits);
kasutab fotokoopiat oma töö teostamisel;
loob autoportree fotokollaaži ja segatehnikas;
teab, mis on sürrealism ja dadaism;
lavastab ja dokumenteerib sürrealistlikku situatsiooni eseme kasutamisest;
teab helisündmust Eestist ja näiteid mujalt maailmast;
esitab rühma liikmena juhendiga helisündmuse.
oskab oma valikuid põhjendada ning oma tööd tutvustada;
loob installatsioone rõivastest;
teab, mis on tegevuskunst, happening ja performance;
teab olulisi performance’i-kunstnikke Eestis ja mujal maailmas;
oskab rühma liikmena luua performance’i stsenaariumi; on omandanud kogemused
performance’i esitamisel; oskab aktsiooni dokumenteerida;
teab animatsiooni eriliike;
leiab loovülesandes erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi;
kasutab loovtöös digitaalseid tehnoloogiaid;
tunneb Eesti Kunstimuuseumi digiarhiivi ja Kumu virtuaaltuuri ning oskab neid
kasutada;
oskab küsimuste abil avada kunstiteoseid ning neid teistele õpilastele tutvustada;
omandab muuseumikäimise harjumusi;
saab teada konkreetse näituse autoritest ja teemadest.
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Õppesisu III kooliastmes
Pildiline ja ruumiline väljendus
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.
Materjalid ja tehnikad
Mitmesugused kunstimaterjalid
ja tehnikad (nt joonistamine,
maal,
kollaaž,
skulptuur,
installatsioon jne).

9.klass

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
9. klassis
Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik
stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood inspiratsiooniallikana.
Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.
9. klass
Väljendusvahendite valik vastavalt ideele, otstarbele ja
sihtgrupile.
Loodus
detailides,
maja
siseruum.
Deformatsioon (nt kubism, ekspressionism) mõju
suurendamiseks. Mitu inimese figuuri suhtlemas, käed.
Arhitektoonika. Moodulsüsteemid.

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja
väljendusvahendite valimine.
9. klass
Maal - lahustid, lakid jms, õlimaal, graffiti. Skulptuur materjali valik lähtuvalt teemast ja soovist. Graafika graafika + kollaaž jt segatehnikad.

Disain ja keskkond
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.

Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, sihtgrupp
jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne. Looduslikud
ja
tehiskeskkonnad.
Arhitektuuri
ja
disaini
funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus.
Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi
leidmiseni.
Pildikeel.
Erinevate
meediumite
väljendusvahendite
rakendamine
ainesiseselt
ja
lõimimisel teiste ainetega.
9. klass
Märk - mäng sümbolitega, logo. Kiri - pidulik kiri (nt
kalligraafia).

Kunstikultuur
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.

Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud
elukutsed.
Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja
arutelud, kunstiterminoloogia kasutamine. Kunsti liigid.
Erinevate
kultuuride
tuntumate
teoste
näiteid.
Kunstiteoste säilitamine. Kunst kui ühiskonna, teaduse ja
tehnoloogia arengu peegeldaja.
9. klass
Eesti ja maailm - protsessuaalne kunst, kunstide süntees,
tänapäevakunst. Rahvakunst - etnograafia ja tänapäev.

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

Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid
reklaamis.
Infootsing
erinevatest
teabeallikatest.
Digitaalne pilditöötlus.
Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise
dokumendina. Autorikaitse.
9. klass
Ruumilisus ja ruumilisuse illusioon
(3-D efekt,
stereonägemine jms).
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9.klass

Lõiming 9. klassis
Emakeel: reklaami või infolehe koostamine, sõnalise teksti seostamine pildilise teabega; pilt
ja tekst kui tervik; diagrammid, teabegraafika, piltmõistatus ja reklaamitekst; võõrsõnad ja
võõrnimed; erialane sõnavara.
Kirjandus: kunstnikud kirjanduses.
Matemaatika: geomeetria.
Bioloogia: inimese luud ja lihased; hingamine; treeningu mõju lihaskonnale; infovahetus
väliskeskkonnaga; inimese areng ja vananemine.
Ajalugu: seosed tänapäeva ja varasema ajaloo vahel; Kreeka ja Rooma ehituskunst ja
kultuur; Keskaja ehituskunst ja kultuur; kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel poolel; rõivad ajaloos;
Eesti Vabariik 1918 – 1939; Eesti Nõukogude okupatsiooni all; maailm pärast Teist
Maailmasõda.
Muusika: notatsiooni (noodikirja) areng; graafiline notatsioon; helide/muusika kasutamine
installatsioonis/perfor-mance`s; pop- ja rokkmuusika; heli/muusika tegevuskunstides;
heli/muusika valimine animatsioonile.
Tehnoloogia/käsitöö ja kodundus: IKT vahendite kasutamine loomingulistes ülesannetes ja
töö dokumenteerimisel; esemeline keskkond; materjalid ja nende omadused.
Kehaline kasvatus: tuleviku spordi- ja olümpiaalad.
Inimeseõpetus: esmaabi.
Teabekeskkond: infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel; leitud teabele kriitilise
hinnangu andmine; visuaalse teksti analüüs.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevuse kavandamine, osalemine rühmatöös.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: positiivne hoiak õppimisse; tutvumine erinevate
elukutsetega; ettevõtlus ja tootmine; reklaami ja kommunikastiooni tähtsus ettevõtluses.
Ühiskond ja jätkusuutlik areng: säästlik tarbimine ja keskkonnahoid.
Kultuuriline identiteet: mineviku-kogemuse ja kaasaegse kultuuri säilitamise tähtsus
(kunstiteosed, esemed, lood).
Keskkond ja jätkusuutlik areng: taaskasutus; loodus minu ümber, turvalise keskkonna
hoidmine.
Tervis ja ohutus: tervislikud eluviisid, liikumise tähtsus, traumade vältimine.
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