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 KUNST 

1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

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.   

1.2. 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.  

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 
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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.   

 

1.3. Õppetegevused 

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,  1.-3. klass 

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.   
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II astmes, 4.-6. klass 

 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 kasutada seda abivahendi või lähtekohana. Kunstiteoste ja 

visuaalse kultuuri näidete analüüsimine toetab kriitilise mõtlemise ja ainealase keeleoskuse 

arenemist.  

III astmes, 7.-9. klass 

 omandatakse teoreetilisemal tasemel teadmisi kunsti nii märgilistest (sümbol, allegooria, 

tsitaat jne) kui ka vormilistest (värv, valgus ja vari, perspektiiv, kompositsioon jne) 

väljendusvahenditest. Loomingulistes töödes katsetatakse uusi meediume ning väljundeid; 

seatakse järjest rohkem endale ise ülesandeid; mängitakse vormielementide ja 

väljendusvahenditega teose isikupära ning sõnumi huvides. Teadlikumalt võetakse eeskujuks 

kunstiteoseid ja -stiile, analüüsitakse teoseid ning otsitakse visuaalset ja verbaalset infot. 

Kunsti käsitletakse visuaalse ning sotsiaalse keskkonna osana.  

   

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.  

 

1.4. Hindamine 

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.   

Hinnatakse vastavalt kooli õpekava üldosas kinnitatud hindamise korrale. 
 

2.  I kooliaste 

2.1.  Kooliastme õpitulemused 

3. klassi lõpetaja:  

1)  tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab julgelt oma  
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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.  Tuleb toime reaalses 

kultuuri- ja õppekeskkondades; 

8) kasutab animatsiooni loomise võimalusi. 

2.2. Õppesisu (1.-3.klassis) 

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. Pildilised 

jutustused: joonistus, maal, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon. 

   

 2.3. Õppetegevus (1.-3.klassis) 

1.      Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, 

lugude visuaalne jutustamine.  

2.      Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline 

rakendamine.   
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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.  

 

3.  II kooliaste 

3.1. Kooliastme õpitulemused 

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; 

9) võrdleb ja arutleb nii enda kui kaaslaste loovtööde üle.  
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3.2. Õppesisu (4.-6.klassis) 

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.   

   

3.3.  Õppetegevus (4.-6.klassis) 

1.      Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö.  

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

võrdlemine.   

7.      Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine.  

   

 

4.  III kooliaste 

4.1. Õpitulemused 

Põhikooli lõpetaja:  

1)      tunnetab  teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid 

lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab valikuid;   

2)      kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. 

Kasutab kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid;  

3)      tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid. Võrdleb eri ajastute 

kunsti näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite, väljendusvahendite ja hinnangute 

muutumist kultuuriajaloo vältel;  

4)      analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid 

ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist. Mõistab disaini kui protsessi, mille 

eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem lahendus;  

5)      kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide 

üle;   

6)      teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse 

ja tehnoloogia arengut;   

7)      mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab 

vaatajat laias teemade ringis; 

8) arutleb ainemõistete kasutamist ja erinevate  võimaluste rakendamist oma 

loometöös. 

   

4.2. Õppesisu (7.-8.klassis) 

Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina.   
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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.  

Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur,  

installatsioon jne). Digitaalsete tehnoloogiate  kasutamine loovtöödes (foto, video, 

animatsioon, digitaalgraafika).    

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.  

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.  

   

4.3. Õppetegevus (7.-8.klassis) 

1.      Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd.  

2.      Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite  

valimine. Töö teostamine ja esitlemine.   

3.      Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni.   

4.      Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja arutelud, ainealase 

terminoloogia kasutamine.   

5.      Infootsing erinevatest teabeallikatest.  Uurimuste ja visualiseeritud esitluste 

koostamine ja kujundamine.  

6.      Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine erinevatest  

vaatepunktidest.  

 
9. klass- joonestamine 
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Eesmärk: saada algteadmisi joonestusgraafikast; osata lugeda lihtsamaid jooniseid; 
arendada ruumilist mõtlemist. 
 
Õppesisu:  
Tööalane karjäär- projekteerimine, ehitus 
1. Standardkiri 
2. Joonte liigid 
3. Kõõl – ja tähthulknurgad 
4. Joonise vormistamine (raamjoon, kirjanurk ) 
5. Mõõtude kandmine joonisele 
6. Projektsioonid 
7. Kaldprojektsioon 
8. Ristprojektsioon 
9. Pinnalaotus 
10. Ovaal, ellips 
11. Eskiisid tahulistest detailidest 
12. Lõiked (lihtlõige, kohtlõige, poollõige-poolvaade ) 
 
Õpitulemused: 

 Tunneb joonestusalast terminoloogiat 

 Omab algteadmisi joonestusgraafikast 

 Oskab lugeda lihtsamaid jooniseid 
 

 
5. Füüsiline õpikeskkond põhikoolis 

1.  Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on 500 lux päevavalgusspektriga valgustus  

tööpinnal, vesi/kanalisatsioon, reguleeritava kõrgusega molbertid koos joonistusalustega, 

tööde kuivatamise, hoiustamise ja eksponeerimise võimalused ning projektsioonitehnika.  

2.  Kool tagab kooli õppekava järgi kunstitundideks foto- ja videokaamerate, skanneri ja 

printeri ning internetiühendusega arvutite kasutamise võimaluse. Samuti võimaldab kool 

vajalikud kunstivahendid ja -materjalid. 

 

 

 

 

 

 

 


