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Õppeaine:  Kunstiõpetus 
Klass:  4. klass  
Tunde nädalas ja õppeaastas:  1tund nädalas, kokku 35 tundi  
Rakendumine:  1.sept. 2016  
Koostamise alus:  Põhikooli riiklik õppekava, lisa 6; Koeru Keskkooli 

õppekava  
 

ÕPPE- JA KASVATUSE EESMÄRGID   

 

Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane 

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

väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud 

teadmisi ja tehnikaid;  

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

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

terminoloogiat, ning põhjendab oma arvamust; 

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

ökoloogilisi aspekte; 

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

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

mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist mitmekesisust. 

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

visuaalses keskkonnas.  

 

 ÕPPEAINE KIRJELDUS  

 

Kunstiõppe siht on omandada visuaalne haridus ning arendada mõtlemis-, koostöö- ja 

eneseväljendusoskusi, et toetada isiksuslikku arengut ning toimetulekut tänapäevases 

mitmekultuurilises muutuvas maailmas. Kunst võimaldab õpilasel tunnetada endas loojat ning 

toetab seeläbi aktiivse maailmavaate omaksvõttu ja ettevõtlikku ellusuhtumist. Aine õppimise 

osad on:  

1) uurimine ja oma ideede arendamine;  

2) väljendusvahendite loov rakendamine; 

 3) mõtestamine ja refleksioon.  
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Ülalnimetatud õppimise osad on omavahel orgaaniliselt ja tihedalt põimunud - õpilase loova 

ning iseseisva mõtlemisoskuse arenemine ja uute teadmiste omandamine kinnistuvad 

praktilise loovtegevuse kaudu. Oskuste kujunemine on järjepidev protsess ja oma 

kogemustega seostatakse teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva kunsti 

sidemetest, ruumilise keskkonna disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadest. Oluline on 

avastada ja luua seoseid teistes õppeainetes käsitletavate ajastute ja teemadega. Kunsti 

käsitletakse nii omaette väärtussüsteemi kui ka võtmena ümbritseva elu mõtestamiseks, 

mõistmiseks ja tunnetamiseks. Nii ajaloo kui ka nüüdiskunsti mõistmisele annavad aluse 

õppekäigud muuseumidesse ja galeriidesse. Kunstiajaloost näidete valikul lähtutakse 

üldisematest teemadest ega taotleta kronoloogilise ülevaate andmist. Peamine on luua sild 

mineviku ja nüüdisaja nähtuste vahel. Kõigi teemade käsitlemisel tuuakse võimalikult palju 

näiteid kunstist ja visuaalsest kultuurist Eestis.  

ÕPPETEGEVUS 

 

Töö tegemisel hinnatakse õpilase loovust ning soovi oma tööd täiendada ja edasi arendada. 

Oluline on mõtlemise paindlikkus ja avatus 

Õpilane saab teadmisi  erinevate väljendusvahendite ja kultuuride kohta, märkab 

maailmakultuuri mitmekesisust ,õpib ennast paremini tundma. 

 

ÜLD- JA VALDKONNAPÄDEVUSED 

 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi. Kõigis tegevustes 

väärtustatakse individuaalselt ning kultuurilist mitmekesisust,toetakse eetiliste ja esteetiliste 

väärtushoiakute kujunemist. Loominguline tegevus õpetab teadvustama,hindama erinevaid 

ideid ja seisukohti. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Rühmatööd,arutlused ja esitlused kujundavad 

koostöövalmidust ja üksteise toetamise. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada 

kultuurilist ühtsustunnet. Harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest 

lugupidamist. 

Enesemääratlupädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagaside ja eneseanalüüs aitavad 

õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. 
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Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 

töövormide rakendasime kaudu. Siinsed probleemülesanded eeldavad info hankimist, selle 

analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes situatsioonides. Pidev tagasiside 

ja eneseanalüüs aitavad suurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana. 

 

Suhtluspädevus. Kunstiainetes on tähtsal kohal kunstiteosest,stiilidest,ajastusest, jms 

rääkimine, ulatudes lihtsalt argikeelest ainespetsiifilise keelekasutuseni. Oma tööde 

esitlemine, võrdlemine ja kaitsmine toetavad väljendusoskuse kujunemist ning ainealase 

oskussõnavara kasutamist. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus- selle arengut toetavad 

kunstides rakendatavad ülesanded,kus tuleb sõnastada probleeme,arutleda lahendusteed üle, 

põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi.Võrrelda ja liigitada erinevate nähtuste tunnuseid 

ning kasutada sümboleid. 

Ettevõtlikkuspädevus.Selle kujunemist toetab õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu 

nähtustega. Kunstide valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate lahenduste 

väärtustamine. Praktiline loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede väljendamise ja 

esitlemise erinevaid võimalusi.  

Digipädevus. Kiiresti muutuvas ühiskonnas uuenevaid tehnoloogiaid saab rakendada ka 

kunstiainete õppimisel: hankida ja säilitada infot, hinnata selle adekvaatsust, osaleda 

digitaalses sisuloomes(tekstide, piltide loomisel), analüüsitakse teoseid ning otsitakse 

visuaalset ja verbaalset infot. 

  

 LÕIMING TEISTE AINEVALDKONDADEGA 

 

Kunstid on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade. 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: 

Eesti keel, võõrkeel, inimeseõpetuskehaline kasvatus, käsitöö ja tehnoloogiaõpetus. 

Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes 

ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning 
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toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi kujunemist. 

 Kunstide kaudu saab eriti hästi teadvustada kultuuridevahelist dialoogi ja loovust. 

Muusika, eesti keel, võõrkeel, kehaline kasvatus. Kattuvate või lähedaste mõistete 

kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, variatsioon, improvisatsioon, 

liikumine, dünaamika jm). 

Sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning 

erinevate kultuuride kommete ja 

Pärimustega. 

Eesti keel ja võõrkeel.  Lähtudes ainete sisust 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 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, struktuur, sümbolid ja meetodid). 

 Käsitööst ja tehnoloogiaõpetusest lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat 

mõtlemist (loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad). 

 Kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, 

reageerimiskiirust ja koordinatsiooni. 

 

 LÄBIVAD TEEMAD 

 

 Väärtused ja kõlblused. Kultuuriline identiteet  - õppesisus ja -tegevustes tutvutakse 

kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, kujundatakse 

avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka kaasaja 

kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede 

ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse 

osalema ühiseid väärtusi kujundavatel 

kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused).  
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Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - tutvutakse kunstide mitmekülgsete väljunditega 

igapäevaelus ning kunstidega seotud 

elukutsetega. 

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. 

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. 

 Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - kunstides julgustatakse kujundama ja väljendama oma 

seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside 

kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist. 

Teabekeskkond .Keskkonna ja jätkusuutlik areng - hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu 

info leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ja 

visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline 

kujundamine. Tutvutakse andmebaasidega, 

meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega. 

 

 KUNSTI ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID II KOOLIASTMES   
 

6. klassi lõpetaja:   

1)  tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve, hindab enda ja teiste 

isikupära;  2)  eksperimenteerib mõtete, vahendite, materjalide ja 

kunstitehnikatega;   

3 tegutseb loovates ja uurimuslikes rühmatöödes ühise tulemuse nimel;   

4 rakendab oma loomingulisi võimeid ja oskusi ka väljaspool kunstitundi;    

5 on avatud erinevate kunsti- ja kultuuriilmingute suhtes;   

6 tunneb huvi kunstiloomingu ja paikkondliku kultuuri vastu;   
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7 mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;   

8 näeb loodust ja keskkonda säästva tarbimise võimalusi.  

  

KUNSTI ÕPITULEMUSED II KOOLIASTMES   

6. klassi lõpetaja:   

1 teab eesti kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke, uurib ja võrdleb kunstiteoseid;   

2 arutleb enda ja kaaslaste loovtööde üle, tõlgendab oma vaatenurgast erinevate ajastute  

kunstiteoseid;   

3 väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi, kasutades kahe- ja  

kolmemõõtmelise kujutamise baaselemente ja kompositsiooni põhimõtteid;   

4 visandab ja kavandab loovülesandeid lahendades, rakendab erinevaid kunstitehnikaid   

(maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, digitaalgraafika, animatsioon jne);   

5 oskab uurimise käigus leida eri teabeallikatest ainealast infot;   

6 võrdleb ruumilise keskkonna ja igapäevaste tarbeesemete omadusi, kavandab ideid,  

kuidas parandada elukeskkonda, mõistab võimalusi, kuidas tarbida loodust säästvalt;  7)  

arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle reaalses ja virtuaalses keskkonnas,  analüüsib 

oma eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeid;   

8)  tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.  

 

4.KLASS  ÕPPESISU 

Õpitulemused  Õppesisu ja -tegevus  

Kujutamis- ja vormiõpetus  
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kujutab inimest paigalasendis eest- ja 
külgvaates  
märkab esemete ja figuuride detaile, 
täiendab kujutist  voldib paberit eeskuju 
järgi väärtustab elusloodust   
meisterdab tuttavatest materjalidest ja 
täiendab detailidega   
kavandab geomeetrilistest kujunditest 
templitrüki mustrit  

Inimese kujutamine paigal ja liikumises  
(näidismudelite ja skeemjooniste 
kasutamine)   
Loomade jt elusolendite kujutamine  
(iseloomuliku asendi, karvkatte, 
pinnafaktuuri jne kujutamine, 
kompimismeele arendamine)  
Modelleerimine ja erinevad materjalid 
(modelleerimine looduslikust- ja 
tehismaterjalist, voltimine)  
Keskkond ja selle kujutamine (erinevad 
keskkonnad ja looduskaitse)  
Kujutamine ruumis ja tasapinnal (erinevate 
tehnikate kasutamine)  

Värvus-kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus  

jälgib pinna katmisel kujutise kontuuri  
segab põhivärvidest II astme värvid 
(värvuste tabeli eeskujul)  
kujutab esemeid kahel horisontaalsel 
abijoonel  
(ees, taga)   
vaatleb sihipäraselt, võrdleb ning 
rühmitab objekte ning nähtusi mõistab 
rütmi tähendust (südamerütm, 
ööpäev,aastaajad jne)  

Põhivärvid ja nende segamine värviringi 
alusel (ülesanded piiratud värvide arvuga)  
Rütm ja liikumine (rütmi mõiste, rütmid 
meis ja meie ümber)  
Piiratud ja piiramata pind (mõisted: 
piiratud ja piiramata pind, objekti ja tausta 
seos)  
Perspektiiviõpetus (objekti kujutamine ees, 
taga ja keskel, elemendi esiletõst suuruse ja 
värvi abil)  

Disain ja kirjaõpetus  

kavandab oma tegevust õpetaja suunamisel  
mõõdab joonlaua abil ja kujundab tööle 
raami, kasutab sirklit ringjoone 
moodustamisel väärtustab kunstniku tööd 
teeb ristkülikust ruudu voltimise teel  

Ruumikujundus (klassi- või kooliruumi 
kaunistamine ja töö planeerimine)  
Kunstnik ja kujunduskunst (kunstniku 
elukutse ja tähtsus läbi ajaloo)  
Kirjakunst (nimetähtede kujundamine) 
Praktiline disain (karbi, mänguasja vms 
meisterdamine paberist või jääkmaterjalist)  
  

Vestlused kunstist  
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leiab õpetaja suunamisel rahvakunsti Erinevad kunstiliigid (maal, skulptuur, 
elementidele erinevaid kasutusvõimalusi arhitektuur, teatrikunst)  
väärtustab kunstiloomingut  Kunstide seosed (rollimängud, kostüümid, kujundused) 
väljendab end erinevate kunstiliste  
väljendusvahendite kaudu Rahvakunst ja selle areng  

(rahvakunstielementide kasutamine kaasajal, 
ribaornamendi kujundamine)  
Looming ja autorlus (MINU-SINU-MEIE- 
loomingu tähtsustamine)  

Tehnikad ja materjalid   

kasutab säästlikult töömaterjale  
iseloomustab akvarelli ja kattevärvi 
erinevat kasutusviisi teab kõrgtrüki 
põhimõtet  

Skulptuur (tutvumine naturaalsete ja 
tehismaterjalidega, sh jääkmaterjalid)  
Maal (kattevärvide ja akvarellide 
kasutamine ning õige pintsli valik)  
Graafika (tutvumine erinevate 
trükitehnikatega, nt papitrükk)  

 

 

HINDAMISE ALUSED    

 

Kunstivaldkonna  ainete    õpetamisel       ja   pädevuste      hindamisel      lähtutakse     iga 

õpilase   võimetekohasest arengust ja õpitulemuste saavutatusest. Hindamise aluseks on 

põhikooli riikliku  õppekava  üldosas  sätestatu,  põhikooli  riiklikus  õppekavas  esitatud  

õpitulemused.  Hindamise  on viiepallisüsteemis.   

Kunstivaldkonna õppeainetes on hindamise eesmärk toetada õpilaste arengut, innustada 

õpilasi  isikupäraste  ideede  ja  loovate  lahenduste  leidmisel  ning  suunata  neid  sihikindlalt  

õppima;  suunata õpilaste enesehinnangu kujunemist, tekitada neis muusika-, kunsti- ja 

kultuurihuvi ning  luua alus elukestvale muusika- ja kunstiharrastusele; suunata ja toetada 

õpilasi haridustee valikul  kunstide valdkonnas. Hindamine annab tagasisidet õpilaste 

individuaalse arengu kohta ning on  lähtekohaks järgneva õppe kavandamisel.    

Hindamisel lähtutakse ainevaldkonnas taotletavatest pädevustest, mille keskmes on:    

1)õpilaste muusikaliste ja kunstialaste võimete areng;    

2)teadmiste ja oskuste rakendamine musitseerimisel ja kunstiloomingus;    

3)isikupärane lähenemine loovülesannete lahendamisel.    
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Hindamisel  väärtustakse  õpilaste  teoreetilisi  teadmisi,  püüdlikkust  ja  osalemist  

õppeprotsessis  ning pingutust  tulemuste elluviimisel.  Hindamisel  on oluline  tunnustada  

lahenduste  erinevusi  ja  väärtustada õpilaste isikupära.    

Õpitulemuste  hindamise  vormid  peavad  olema  mitmekesised,  õpilaste  arengut  

motiveerivad  ja  vastavuses nende õpitulemustega. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste 

hinnetega ning sõnaliste  hinnangute  abil.  Numbrilisele  hindamisele  lisandub suuline  

tagasiside.  Nii  sõnaliste  hinnangute  kui ka numbrilise hindamise puhul peavad õpilased 

teadma, mida ja millal hinnatakse ning mis on  hindamise  kriteeriumid.  Õpetajapoolsed  

suulised  sõnalised  hinnangud  ning  numbrilised  hinded  peavad motiveerima õpilaste 

arengut kunstivaldkonnas.    

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, lähtudes püstitatud 

õppeülesandest  ning kehtiva õppekava sisust ja eesmärkidest.    

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige    töö    sisu,    kuid   parandatakse        ka  

õigekirjavead.    

Kunsti õpetamisel juhindutakse õpilaste hindamisel kooliastmeti alljärgnevast.   I 

kooliastmes hinnatakse:    

1)  oskust kasutada kunstimõisteid ning teadmisi lähiümbruse kunsti- ja 

kultuuriobjektidest;   2)  oskust  kasutada  loovtöödes  erinevaid  töövõtteid  ja  

tehnikaid,  käsitsedes    materjale   otstarbekalt ja töövahendeid ohutult;    

3 loovat, isikupärast ja säästlikku tegutsemist individuaal- või rühmatöös;    

4 oskust   väärtustada   ja   analüüsida   enda   ja   kaaslaste   kunstitöid,   arutleda   erinevate   

kunstinähtuste üle.    

5)Hindamisel lähtutakse Koeru Keskkooli õppekava üldosa sätetest. Hindamise eesmärk on 

anda õpilasele motiveeritud tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste 

erinevusi ja väärtustada õpilase isikupära.  

 

FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND  

 

Kool korraldab kunstivaldkonna ainete õppe klassis, kus on selleks vajalikud tingimused ja 

vahendid.  

1) individuaalseks ja rühmatööks vajalik pind;  

2) 500luksise päevavalgusspektriga valgustus tööpinnal  
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3) vajalikud töövahendid ja materjalid;  

4) kunstiraamatud, ajakirjad ja teatmeteosed;  

     5) projektori ja printeri kasutamise võimalus, nutitahvel ning internetiühendus. 
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