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ULA kunstiõpetuse ainekava

1. Üldalused

1.1. Kunstipädevus
Kunstipädevus seostub kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti ja Euroopa kultuurisaavutustest ning maailma kultuurilise mitmekesisuse

mõistmist. Kunstipädevus hõlmab oskust väljendada enda ideid mitmekesiste kunstiliste vahenditega ning väärtustada loomingulisi saavutusi visuaalsetes

kunstides ja muusikas. Kunstipädevusse kuulub eneseväljendusoskus, isikupära teadvustamine, oskus uurida varasema kultuuripärandi varasalvi ning

valmisolek leida uusi lahendusi muutuvates oludes.

Põhikooli lõpuks õpilane:

1. on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab oma loomingulisi võimeid ning väärtustab isikupäraseid ja keskkonnasäästlikke

lahendusi;

2. kasutab loovtöödes mitmekesiseid visuaalseid ja muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb kultuuriliste sõnumite ja väärtushinnangute üle; oskab

kujundada oma arvamust ning väljendada oma emotsioone;

3. väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb kunstide individuaal- ja koostööprojektides ning hindab lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist;

4. märkab kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab muusika ja kunsti osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas, aktsepteerib

kultuurinähtusi ning oskab kriitilis-loominguliselt hinnata massi- ja süvakultuuri;

5. väärtustab, hoiab ning arendab Eesti kultuuri, tunneb vastutust kultuuritraditsioonide säilimise eest, väärtustab maailmakultuuri mitmekesisust,

otsib kultuurinähtuste seoseid teaduse, tehnoloogia ja majandusega nii minevikus kui ka tänapäeval.

Kunstiainete valdkonda kuuluvad kunst ja muusika, mis on kohustuslikud kõigis põhikooli astmeis.

1.2. Kunstiõpetuse maht
Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis õpitakse loodusõpetust järgmises mahus:

● I kooliastmes 6 nädalatundi (2/ 2/ 2)

● II kooliastmes 3 nädalatundi (1/ 1/ 1)

Nädalatundide jagunemine kooliastmete sees on määratud kooli õppekavas arvestusega, et taotletavad õpitulemused ning õppe- ja kasvatuseesmärgid

oleksid saavutatud. I kooliastmes on kunstiõpetus lõimitud tööõpetusega.
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1.3. Kunstiõpetuse 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.

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.

Õppetegevust kavandades ja korraldades:

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut

teiste õppeainete ja läbivate teemadega;

2. võimaldatakse õppida üksi ja rühmas, kasutades erinevaid õppemeetodeid ning arvestades õpilaste erinevaid õpistiile;

3. kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad õpilaste huvisid ning suurendavad õpimotivatsiooni;

4. kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: ateljee, loodus- ja linnakeskkond, muuseumid, näitused, arvutiklass, virtuaalkeskkond jne;

5. rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid materjale ning töövahendeid;

6. seostatakse õppesisu näidetega nii Eesti kui ka maailma kunstist ja rahvakultuurist.

I astmes on oluline mänguline, eksperimenteeriv ja uuriv käsitlus, mis toetab laste spontaanset eneseväljendust ning julgustab märkama ja vaatlema

erinevaid nähtusi. Loovtööde ainest ammutatakse nii oma elust, lähiümbrusest kui ka kunstiloost. Teadmised ja tehnilised oskused omandatakse loova

tegevuse käigus. Kunstiteostest rääkimine toetab oma seisukoha, tolerantsuse ning väärtushinnangute kujunemist. Koostöö- ja arutlusoskuste

arendamiseks kasutatakse lisaks individuaalsetele töödele rühmatöid.

II astmes tutvutakse teadlikumalt kunsti aluste ja kunstilooga ning luuakse sildu kunstiajaloo ja tänapäeva vahel. Pööratakse rohkem tähelepanu ümbritseva

maailma edasiandmisele loomingulistes kunstitöödes. Õpilasi juhitakse ise valikuid tegema (tehnika, teemade valik jne) ning otsima pildimaterjali, et
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kasutada seda abivahendi või lähtekohana. Kunstiteoste ja visuaalse kultuuri näidete analüüsimine toetab kriitilise mõtlemise ja ainealase keeleoskuse

arenemist.

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalused kunstide valdkonnas
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 tagasiside 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
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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 individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud ja probleemipõhised ülesanded ning 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, 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.

1.5. Kunstivaldkonna lõimingu võimalusi teiste 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:

a. sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;

b. 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;

c. loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle

eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja värvide omadusi;

d. matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, struktuur, sümbolid ja meetodid);
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e. käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);

f. kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja koordinatsiooni.

4. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid.

1.5.1 Kunstiõpetuse lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega
Kunst kui õppeaine on oma olemuselt mittelineaarne, õppesisu punkte käsitletakse õppes omavahel tihedalt põimunult. Nende võimalike

kombinatsioonide lõputu arv eeldab õpetaja loovust ja teadlikkust valikute tegemisel.

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalused
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

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). 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
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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.

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine
Õppetegevust kavandades ja korraldades:

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut

teiste õppeainete ja läbivate teemadega;

2. taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja

huvitegevustega tegeleda;

3. võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning

iseseisvateks õppijateks;

4. kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, arvestades sealjuures õpilaste individuaalsust;

5. rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja

-vahendeid;

6. laiendatakse õpikeskkonda: õppekäigud kontsertidele, teatritesse, muuseumidesse, stuudiotesse, muusikakoolidesse, looduskeskkonda, näitustele,

raamatukogudesse jne;

7. kasutatakse mitmekesist ja tänapäevast õppemetoodikat;

1.8. Hindamise alused
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel

on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.

1.9. Füüsiline õppekeskkond
Kool võimaldab:

1. õppe klassis, kus on info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonilahendused õpetajale;

2. praktiliste tööde ja õppekäikude korraldamiseks õppe vajaduse korral rühmades;
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3. võimalust kasutada õppe läbiviimiseks arvutiklassi;

4. materiaalsete võimaluste ja otstarbekuse põhjal rakendada kunstiõpetuses uusi IKT lahendusi (nutivahendid, robotid);

5. õppekäikude korraldamist (näituste,  muuseumide ja kunstikooli külastamine).

2. Kunstiõpetuse ainekavad

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

esiletoomine kujutamisel. Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine, trükkimine, kollaaž, pildistamine,

vormimine jne). Pildilised jutustused: joonistus, maal, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon. Disain igapäevaelus: trükis, tarbevorm, ruum ja ehitis

keskkonnas. Vormi, otstarbe, materjali ja tehnoloogia seosed ning nende arvestamine kujundamisel. Turvaline ning keskkonnasäästlik tarbimine.

Kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides, ajaloolised kunstitehnikad ja materjalid. Lähiümbruse loodus ja ehituskunst. Reaalsed ning

virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad. Kunstiteoste, visuaalse kommunikatsiooni ja meedia roll ning mõju igapäevaelus.

2.2. Kunstiõpetuse I kooliastme ainekava

2.2.1 I kooliastme õppetegevused
I kooliastme õppetegevused on:

1. esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude visuaalne jutustamine;

2. mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline rakendamine;

3. muuseumide ja kunstinäituste külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes osalemine;

4. lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Makettide ja kujundustööde teostamine;

5. visuaalse kultuuri näidete (reklaamide, filmide, arvutimängude jne) kriitiline vaatlemine, arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine;

6. oma tööde esitlemine, selgitamine; kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine;

7. töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine.
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2.2.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes

3. klassi lõpetaja:

1. tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;

2. tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega; kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;

3. leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema esiletoomiseks, paneb tähele värvide koosmõju ja pildi

kompositsiooni;

4. kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;

5. tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja näitustel ning arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;

6. seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise põhimõtteid;

7. kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuuri- ja õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi

ja ohtusid.

2.2.3. Õppemaht
I klassis - 2 tundi nädalas

II klassis - 2 tundi nädalas

III klassis - 2 tundi nädalas

2.2.4. Õppevara
I klassis:

● Hans Gabral, Tiiu Põldmaa “Kunst 1.-3. klassile”

● Tiiu Kivirähk “Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus. 1. osa.” Koolibri

II klassis:

● Hans Gabral, Tiiu Põldmaa “Kunst 1.-3. klassile”

● Tiiu Kivirähk “Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus. 2. osa.” Koolibri

III klassis:

● Hans Gabral, Tiiu Põldmaa “Kunst 1.-3. klassile”

● Tiiu Kivirähk “Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus. 3. osa.” Koolibri
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2.2.5. Õppevahendid
Guašš, akvarell, pliiatsid, pastellid, joonistuspaberid, värvilised paberid.

2.2.6. Õppesisu I kooliastmes

1. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd

Uurimine ja oma
ideede arendamine.

Väljendusvahendite
loov rakendamine.

Mõtestamine ja
refleksioon.

Õpilane:
● tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning

katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid
väljendusi;

● tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid
lahendusi;

● leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva
kujutusviisi olulisema esiletoomiseks, paneb tähele värvide
koosmõju ja pildi kompositsiooni;

● kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja
skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;

● tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib
kunstimuuseumides ja näitustel ning arutleb kunsti üle,
kasutades õpitud ainemõisteid;

● seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke
kasutamise ja loomise põhimõtteid;

● kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui
ka virtuaalsetes kultuuri- ja õppekeskkondades ning teadvustab
meedia võimalusi ja ohtusid.

Oluline on mänguline, eksperimenteeriv ja uuriv käsitlus, mis toetab
laste spontaanset eneseväljendust ning julgustab märkama ja vaatlema
erinevaid nähtusi. Loovtööde ainet ammutatakse nii oma elust,
lähiümbrusest kui ka kunstiloost. Teadmised ja tehnilised oskused
omandatakse loova tegevuse käigus. Kunstiteostest rääkimine toetab
oma seisukoha,tolerantsuse ning väärtushinnangute kujunemist.
Koostöö- ja arutlusoskuste arendamiseks kasutatakse lisaks
individuaalsetele töödele rühmatöid.

Joon, värv, vorm, ruum,
rütm, joonistamine,
maalimine, kollaaž,
trükkimine, vormimine,
pildistamine.

*Esemete, olendite, sündmuste
kujutamine oma laadis endale
tähenduslikes töödes, lugude visuaalne
jutustamine.
*Mitmesuguste kunstitehnikate ja
töövõtete õppimine, katsetamine ja
loominguline rakendamine.
*Muuseumide ja kunstinäituste
külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja
aruteludes osalemine.
*Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja
disaini näidetega tutvumine. Makettide ja
kujundustööde teostamine.
*Visuaalse kultuuri näidete (reklaamide,
filmide, arvutimängude jne) kriitiline
vaatlemine, arutlemine ja oma arvamuste
põhjendamine.
*Oma tööde esitlemine, selgitamine,
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatlemine, arutlemine ja arvamuste
põhjendamine.
*Töötamine iseseisvalt ja rühmas.
Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav
kasutamine.
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2. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd

Uurimine ja oma
ideede arendamine.

Väljendusvahendite
loov rakendamine.

Mõtestamine ja
refleksioon.

Õpilane:
● tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning

katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid
väljendusi;

● tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid
lahendusi;

● leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva
kujutusviisi olulisema esiletoomiseks, paneb tähele värvide
koosmõju ja pildi kompositsiooni;

● kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja
skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;

● tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib
kunstimuuseumides ja näitustel ning arutleb kunsti üle,
kasutades õpitud ainemõisteid;

● seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke
kasutamise ja loomise põhimõtteid;

● kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui
ka virtuaalsetes kultuuri- ja õppekeskkondades ning teadvustab
meedia võimalusi ja ohtusid.

Oluline on mänguline, eksperimenteeriv ja uuriv käsitlus, mis toetab
laste spontaanset eneseväljendust ning julgustab märkama ja vaatlema
erinevaid nähtusi. Loovtööde ainet ammutatakse nii oma elust,
lähiümbrusest kui ka kunstiloost. Teadmised ja tehnilised oskused
omandatakse loova tegevuse käigus. Kunstiteostest rääkimine toetab
oma seisukoha,tolerantsuse ning väärtushinnangute kujunemist.
Koostöö- ja arutlusoskuste arendamiseks kasutatakse lisaks
individuaalsetele töödele rühmatöid.

Joon, värv, vorm, ruum,
rütm, joonistamine,
maalimine, kollaaž,
trükkimine, vormimine,
pildistamine.

*Esemete,olendite,sündmuste
kujutamine oma laadis endale
tähenduslikes töödes, lugude visuaalne
jutustamine.
*Mitmesuguste kunstitehnikate ja
töövõtete õppimine, katsetamine ja
loominguline rakendamine.
*Muuseumide ja kunstinäituste
külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja
aruteludes osalemine.
*Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja
disaini näidetega tutvumine. Makettide
ja kujundustööde teostamine.
*Visuaalse kultuuri näidete (reklaamide,
filmide, arvutimängude jne) kriitiline
vaatlemine, arutlemine ja oma
arvamuste põhjendamine.
*Oma tööde esitlemine,
selgitamine,kaaslaste kuulamine ja
nende tööde vaatlemine, arutlemine ja
arvamuste põhjendamine.
*Töötamine iseseisvalt ja rühmas.
Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav
kasutamine.

3. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd
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Uurimine ja oma
ideede arendamine.

Väljendusvahendite
loov rakendamine.

Mõtestamine ja
refleksioon.

Õpilane:
● tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning

katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid

väljendusi;

● tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;

kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid

lahendusi;

● leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva

kujutusviisi olulisema esiletoomiseks, paneb tähele värvide

koosmõju ja pildi kompositsiooni;

● kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja

skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;

● tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib

kunstimuuseumides ja näitustel ning arutleb kunsti üle,

kasutades õpitud ainemõisteid;

● seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke

kasutamise ja loomise põhimõtteid;

● kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui

ka virtuaalsetes kultuuri- ja õppekeskkondades ning teadvustab

meedia võimalusi ja ohtusid.

Oluline on mänguline, eksperimenteeriv ja uuriv käsitlus, mis toetab

laste spontaanset eneseväljendust ning julgustab märkama ja vaatlema

erinevaid nähtusi. Loovtööde ainet ammutatakse nii oma

elust,lähiümbrusest kui ka kunstiloost. Teadmised ja tehnilised oskused

omandatakse loova tegevuse käigus. Kunstiteostest rääkimine toetab

oma seisukoha,tolerantsuse ning väärtushinnangute kujunemist.

Koostöö- ja arutlusoskuste arendamiseks kasutatakse lisaks

individuaalsetele töödele rühmatöid.

Joon, värv, vorm, ruum,
rütm, joonistamine,
maalimine, kollaaz,
trükkimine, vormimine,
pildistamine.

*Esemete,olendite,sündmuste
kujutamine oma laadis endale
tähenduslikes töödes, lugude visuaalne
jutustamine.
*Mitmesuguste kunstitehnikate ja
töövõtete õppimine, katsetamine ja
loominguline rakendamine.
*Muuseumide ja kunstinäituste
külastamine,kunstiteoste vaatlemine ja
aruteludes osalemine.
*Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja
disaini näidetega tutvumine. Makettide
ja kujundustööde teostamine.
*Visuaalse kultuuri näidete (reklaamide,
filmide, arvutimängude jne) kriitiline
vaatlemine, arutlemine ja oma
arvamuste põhjendamine.
*Oma tööde esitlemine, selgitamine,
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatlemine, arutlemine ja arvamuste
põhjendamine.
*Töötamine iseseisvalt ja rühmas.
Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav
kasutamine.
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2.3. Kunstiõpetuse II kooliastme ainekava

2.3.1 II kooliastme õppetegevused
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede arendamiseks. Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted.

Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja koloriit. Liikumise kujutamine. Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni, foto, video,

digitaalgraafika ja animatsiooni tehnikad ning töövõtted. Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest tänapäevani.

Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis. Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed Eestis ja maailmas, näited

õpetaja valikul. Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid. Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis.

Eesti rahvakunst ja ehituskultuur. Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu. Piltide, teksti, heli

ja liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis.

2.3.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes

6. klassi lõpetaja:

1. tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja

kavandab;

2. kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse kompositsiooni baasoskusi;

3. rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, video, digitaalgraafika, animatsioon jne);

4. analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute

suhtes;

5. mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust ja ökoloogilisust;

6. mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;

7. leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid;

8. märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas. Tegutseb

eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.

2.3.3 Õpitulemused ja õppesisu
1. Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö.
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2. Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute

põhjendamine.

3. Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine.

4. Kunstitehnikate loov kasutamine. Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja katsetamine.

5. Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine.

6. Filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline võrdlemine.

7. Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine.

2.3.4. Õppemaht
IV klassis - 1 tundi nädalas

V klassis - 1 tund nädalas

VI klassis - 1 tund nädalas

2.3.5. Õppevara
IV klassis - Hans Gabral “Kunst IV-VI klassile”, Indrek Raudsepp “Kunstiõpetuse tööraamat”

V klassis - Hans Gabral “Kunst IV-VI klassile”, Indrek Raudsepp “Kunstiõpetuse tööraamat”

VI klassis - Hans Gabral “Kunst IV-VI klassile”, Indrek Raudsepp “ Kunstiõpetuse tööraamat”

2.3.6. Õppevahendid
Guašš, akvarell, pliiatsid, pastellid, joonistuspaberid, värvilised paberid.
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2.3.7. Õppesisu II kooliastmes

4. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd

Uurimine ja oma
ideede arendamine.

Väljendusvahendite
loov rakendamine.

Mõtestamine ja
refleksioon.

Õpilane:

● tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab

visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi;

loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab;

● kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede

põhjal, kasutades visuaalse kompositsiooni baasoskusi;

● rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus,

kollaaž, skulptuur, foto, video, digitaalgraafika,

animatsioon jne);

● analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme

ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga ning on

avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes;

● mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas

eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust ja

ökoloogilisust;

● mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;

● leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib

ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid;

● märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami;

arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle ruumilises ja

virtuaalses keskkonnas. Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii

reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.

Kompositsioon, rütm,
plaan, liikumine, värv,
vorm, ruum, liikumise
kujutamine, teoste
esitlemine, valikute
põhjendamine,
visandamine,
kavandamine, erinevate
tehnikate katsetamine.
Õpilasi juhitakse ise
valikuid tegema (tehnika,
teemade valik jne).
Uurimuslikud ja loovad
rühma- ja individuaalsed
tööd. Ruumiliste
kompositsioonide
valmistamine. Koomiksite
ja reklaamide pildikeele
uurimine.

*Uurimuslikud ja loovad rühma- ja

individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel

koostöö.

*Visandamine ja kavandamine. Kujutamine

ja kujundamine. Eksperimenteerimine

kujutamise reeglitega. Oma teoste

esitamine, valikute põhjendamine.

*Ruumiliste kompositsioonide, mudelite

või makettide valmistamine.

*Kunstitehnikate loov kasutamine.

Digitaalse tehnikaga tutvumine ja

katsetamine.

*Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine,

nende üle arutlemine.

*Filmide, arvutimängude, koomiksite ja

reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline

võrdlemine.

*Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti

näituste külastamine.

5. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd
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Uurimine ja oma
ideede arendamine.

Väljendusvahendite
loov rakendamine.

Mõtestamine ja
refleksioon.

Õpilane:

● tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab

visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi;

loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab;

● kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal,

kasutades visuaalse kompositsiooni baasoskusi;

● rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus,

kollaaž, skulptuur, foto, video, digitaalgraafika,

animatsioon jne);

● analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme

ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga ning on avatud

erinevate kultuuriilmingute suhtes;

● mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas

eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust ja

ökoloogilisust;

● mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;

● leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja

võrdleb eri ajastute kunstiteoseid;

● märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami;

arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle ruumilises ja

virtuaalses keskkonnas. Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii

reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.

Kompositsioon, rütm,
plaan, liikumine, värv,
vorm, ruum, liikumise
kujutamine, teoste
esitlemine, valikute
põhjendamine,
visandamine, kavandamine,
erinevate tehnikate
katsetamine. Õpilasi
juhitakse ise valikuid
tegema (tehnika, teemade
valik jne). Uurimuslikud ja
loovad rühma- ja
individuaalsed tööd.
Ruumiliste
kompositsioonide
valmistamine. Koomiksite ja
reklaamide pildikeele
uurimine.

*Uurimuslikud ja loovad rühma- ja

individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel

koostöö.

*Visandamine ja kavandamine.

Kujutamine ja kujundamine.

Eksperimenteerimine kujutamise

reeglitega. Oma teoste esitamine, valikute

põhjendamine.

*Ruumiliste kompositsioonide, mudelite

või makettide valmistamine.

*Kunstitehnikate loov kasutamine.

Digitaalse tehnikaga tutvumine ja

katsetamine.

*Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine,

nende üle arutlemine.

*Filmide, arvutimängude, koomiksite ja

reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline

võrdlemine.

*Muuseumide, kunstiürituste,

nüüdiskunsti näituste külastamine.

6. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd
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Uurimine ja oma
ideede arendamine.

Väljendusvahendite
loov rakendamine.

Mõtestamine ja
refleksioon.

Õpilane:
● tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab

visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi;
loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab;

● kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal,
kasutades visuaalse kompositsiooni baasoskusi;

● rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus,
kollaaž, skulptuur, foto, video, digitaalgraafika,
animatsioon jne);

● analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja
sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga ning on avatud
erinevate kultuuriilmingute suhtes;

● mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas
eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust ja
ökoloogilisust;

● mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;
● leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja

võrdleb eri ajastute kunstiteoseid;
● märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami;

arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle ruumilises ja
virtuaalses keskkonnas. Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii
reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.

Kompositsioon, rütm,
plaan, liikumine, värv, vorm,
ruum, liikumise kujutamine,
teoste esitlemine, valikute
põhjendamine,
visandamine, kavandamine,
erinevate tehnikate
katsetamine. Õpilasi
juhitakse ise valikuid
tegema (tehnika, teemade
valik jne). Uurimuslikud ja
loovad rühma- ja
individuaalsed tööd.
Ruumiliste
kompositsioonide
valmistamine. Koomiksite ja
reklaamide pildikeele
uurimine.

*Uurimuslikud ja loovad rühma- ja

individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel

koostöö.

*Visandamine ja kavandamine.

Kujutamine ja kujundamine.

Eksperimenteerimine kujutamise

reeglitega. Oma teoste esitamine,valikute

põhjendamine.

*Ruumiliste kompositsioonide, mudelite

või makettide valmistamine.

*Kunstitehnikate loov kasutamine.

Digitaalse tehnikaga tutvumine ja

katsetamine.

*Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine,

nende üle arutlemine.

*Filmide, arvutimängude, koomiksite ja

reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline

võrdlemine.

*Muuseumide, kunstiürituste,

nüüdiskunsti näituste külastamine.


