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3.2. Kunsti õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes
Õpitulemused
3. klassi lõpetaja:
1) esitab oma ideede erinevaid lahendusi;
2) rakendab kahe- ja kolmemõõtmelise kujutamise võtteid, oskab välja tuua kujutatava
iseloomulikud jooned;
3) rakendab oma töödes mitmekesiseid kunstitehnikaid ja töövõtteid;
4) kasutab olulisemaid kunstimõisteid kunstiteoste ning enda ja kaaslaste loovtööde üle
arutledes;
5) oskab nimetada Eesti kunstnikke, lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte;
6) uurib igapäevaste esemete vormi ja otstarbe seoseid, teab, kuidas luua ning tarbida
säästvalt, arutleb ümbritseva visuaalse kultuuri nähtuste üle;
7) tuleb toime virtuaalsetes keskkondades, teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.
Õppesisu
Kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides, kunstitehnikad ja materjalid
Reaalsed ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad.
Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm).
Inimeste, esemete ja loodusobjektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine
kujutamisel.
Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine,
trükkimine, kollaaži valmistamine, pildistamine, vormimine, voolimine jne) Töövahendite
otstarbekas ja ohutu käsitsemine.
Pildilised jutustused: joonistus, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon.
Kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, ruum ja ehitis keskkonnas. Disain igapäevaelus:
tarbeesemete vormi, materjali ja otstarbe seosed.
Turvaline ja keskkonnasäästlik tarbimine.
Ideede esitamise kavandid ja mudelid.
Õppetegevused
Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude
visuaalne jutustamine. Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja
loominguline rakendamine.
Oma tööde esitlemine, selgitamine. Kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine.
Õppekäigud muuseumidesse, nüüdiskunsti näitustele. Kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes
osalemine.
Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Makettide ja
kujundustööde teostamine.
Visuaalse kultuuri näidete kriitiline (reklaamid, filmid, arvutimängud jne) vaatlemine,
arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine.
Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning teisi
arvestav kasutamine.
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3.2.1. Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel I kooliastmes klassiti
Õpitulemused 1. klassis
1. klassi õpilane:
 tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
 leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned;
 paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
 katsetab ja kasutab julgelt õpitud joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning
tehnikaid;
 valib sobiva kujutusviisi olulisema esile toomiseks;
 kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 arutleb tarbevormide üle;
 seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
 paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
 tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte;
 arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
 tuleb toime reaalses muuseumi (galerii)keskkonnas;
 arutleb meedia rolli ja mõju üle igapäevaelus, kasutades õpitud ainemõisteid.
Õppesisu I kooliastmes
Pildiline ja ruumiline
väljendus
Visuaalse kompositsiooni
baaselemendid (joon, värv,
vorm, ruum, rütm). Inimeste,
esemete ja looduse objektide
iseloomulikud tunnused ning
peamise esiletoomine
kujutamisel.
Materjalid ja tehnikad
Erinevate kunstitehnikate
materjalid, töövõtted ning
töövahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaž,
pildistamine, vormimine jne).
Disain ja keskkond
Disain igapäevaelus: trükis,
tarbevorm, ruum ja ehitis
keskkonnas. Vormi, otstarbe,
materjali ja tehnoloogia seosed
ning nende arvestamine
kujundamisel. Turvaline ning
keskkonnasäästlik tarbimine.

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel
kooliastmel ja 1. klassis
Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine.
Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil.
Oma tööde esitlemine ja selgituste andmine.
1. klass
Vabanemine stampkujunditest (päikese-neljandik,
aknarist jms). Tuttavate asjade kujutamine – lilled,
mänguasjad jms. Inimese vanuse, ameti jms joonistamine
mälu järgi. Mõisted kolmnurk, ruut, ring jne. Mänguasjade ja omameisterdatud mudelitega lavastuslikud mängud.
Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete
loominguline rakendamine. Materjalide, töövahendite ja
töökoha otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine.
1. klass
Maal – näpuvärvid, guašš. Skulptuur – plastiliin, savi jt
pehmed voolimismaterjalid. Graafika – riipimine vms.
Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja
makettidena tulenevalt situatsiooni kirjeldavast lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis omandatud oskuste rakendamine digitaalsete vahenditega töödes.
1. klass
Märk – geomeetriliste kujundite erinevad tähendused.
Kiri – oma nime kujundus portfooliol vms.
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Kunstikultuur
Kunstiteosed kohalikes
muuseumides ja kunstigaleriides,
ajaloolised kunstitehnikad ja
materjalid. Lähiümbruse loodus
ja ehituskunst. Reaalsed ning
virtuaalsed kunsti- ja
meediakeskkonnad.
Meedia ja kommunikatsioon
Kunstiteoste, visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.
Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

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

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

Õpitulemused 2. klassis
2. klassi õpilane:
 tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
 leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks;
 katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
 kasutab õpitud joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
 kasutab erinevaid paberi kasutamise töövõtteid ning tehnikaid;
 paneb tähele värvide koosmõju;
 kujutab esemeid, olendeid, sündmusi omas laadis endale tähenduslikes töödes;
 jutustab visuaalselt lugusid;
 valib sobiva kujutusviisi olulisema esile toomiseks;
 kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd;
 seostab vormi otstarbega;
 seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
 kirjeldab ja arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
 tuleb toime muuseumi-keskkonnas;
 arutleb reklaami mõju üle igapäevaelus.
Õppesisu I kooliastmes
Pildiline ja ruumiline
väljendus
Visuaalse kompositsiooni
baaselemendid (joon, värv,
vorm, ruum, rütm). Inimeste,
esemete ja looduse objektide
iseloomulikud tunnused ning
peamise esiletoomine
kujutamisel.

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel
kooliastmel ja 2. klassis
Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine.
Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil.
Oma tööde esitlemine ja selgituste andmine.
2. klass
Puude, mägede, pilvede jms kujutamine mitmel erineval
moel. Esemete tähtsamad tunnused. Esmased
proportsioonireeglid. Geomeetrilistest kujunditest pildi
loomine. Piltjutustused: joonistus, maal, illustratsioon,
koomiks, fotoseeria, animatsioon.
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Materjalid ja tehnikad
Erinevate kunstitehnikate
materjalid, töövõtted ning
töövahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaž,
pildistamine, vormimine jne).

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete
loominguline rakendamine. Materjalide, töövahendite ja
töökoha otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine.
2. klass

Disain ja keskkond
Disain igapäevaelus: trükis,
tarbevorm, ruum ja ehitis
keskkonnas. Vormi, otstarbe,
materjali ja tehnoloogia seosed
ning nende arvestamine
kujundamisel. Turvaline ning
keskkonnasäästlik tarbimine.
Kunstikultuur
Kunstiteosed kohalikes
muuseumides ja kunstigaleriides,
ajaloolised kunstitehnikad ja
materjalid. Lähiümbruse loodus
ja ehituskunst. Reaalsed ning
virtuaalsed kunsti- ja
meediakeskkonnad.
Meedia ja kommunikatsioon
Kunstiteoste, visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.
Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja
makettidena tulenevalt situatsiooni kirjeldavast
lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis
omandatud oskuste rakendamine digitaalsete vahenditega
töödes.
2. klass
Märk – liiklusmärkide keel. Kiri – dekoratiivkiri
kingipakil.
Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste
külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle
arutlemine.
2. klass
Eesti ja maailm – lossid, kindlused ja mõisahooned
Rahvakunst – talu ja taluriistad.

Maal – tempera. Skulptuur - seisvad figuurid materjali
lisamisega. Graafika – monotüüpia jt erinevad tõmmised.

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

Õpitulemused 3. klassis
3. klassi õpilane:
 tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
 katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
 leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks;
 paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
 kasutab erinevaid joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
 kasutab erinevaid akvarelltehnikaid;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
 tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja näitustel;
 arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
 tuleb toime reaalses kultuuri-ja õppekeskkondades;
 kasutab animatsiooniloomise võimalusi;
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 kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid;
 tuleb toime virtuaalsetes kultuuri-ja õppekeskkondades;
 teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.
Õppesisu I kooliastmes
Pildiline ja ruumiline
väljendus
Visuaalse kompositsiooni
baaselemendid (joon, värv,
vorm, ruum, rütm). Inimeste,
esemete ja looduse objektide
iseloomulikud tunnused ning
peamise esiletoomine
kujutamisel.
Materjalid ja tehnikad
Erinevate kunstitehnikate
materjalid, töövõtted ning
töövahendid (nt joonistamine,
maalimine, trükkimine, kollaaž,
pildistamine, vormimine jne).

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel
kooliastmel ja 3. klassis
Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine.
Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil.
Oma tööde esitlemine ja selgituste andmine.
3. klass
Maastik kevadel, suvel, sügisel ja talvel. Esimesed
katsetused kujutamisel natuurist. Dünaamiline
kriipsujuku liikumise kavandamine. Plasttaarast,
karpidest loomade vms meisterdamine.

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete
loominguline rakendamine. Materjalide, töövahendite ja
töökoha otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine.
3. klass
Maal – akvarell, pastell. Skulptuur – voolimine ühest
tükist, ilma juurde lisamata. Graafika – papitrükk vms.
Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja
Disain ja keskkond
Disain igapäevaelus: trükis,
makettidena tulenevalt situatsiooni kirjeldavast
tarbevorm, ruum ja ehitis
lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis
keskkonnas. Vormi, otstarbe,
omandatud oskuste rakendamine digitaalsete vahenditega
materjali ja tehnoloogia seosed
töödes.
ning nende arvestamine
3. klass
kujundamisel. Turvaline ning
Märk – stilisatsioon. Kiri – šrifti valik vastavalt
keskkonnasäästlik tarbimine.
ülesandele.
Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste
Kunstikultuur
Kunstiteosed kohalikes
külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle
muuseumides ja kunstigaleriides, arutlemine.
ajaloolised kunstitehnikad ja
3. klass
materjalid. Lähiümbruse loodus
Eesti ja maailm – lähikonna kunstigaleriide ja
ja ehituskunst. Reaalsed ning
muuseumide asukoht ja funktsioonid. Rahvakunst –
virtuaalsed kunsti- ja
kindamustrid, sokisääred jms. Tegelikkuse ja virtuaalsete
meediakeskkonnad.
keskkondade võrdlus.
Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja
Meedia ja kommunikatsioon
Kunstiteoste, visuaalse
vahendid.
kommunikatsiooni ja meedia roll 3. klass
ning mõju igapäevaelus.
Uue tähenduse andmine asjadele või kujutatava konteksti
Pildilised jutustused: joonistus,
muutmisega (nt juurviljadest tegelased tervisliku
maal, illustratsioon, koomiks,
toitumise videos).
fotoseeria, animatsioon.
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3.2.2. Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel II kooliastmes klassiti
Õpitulemused 4. klassis
4. klassi õpilane:
 kavandab ja kujundab eesmärgist lähtudes;
 leiab vormi ja funktsiooni seoseid (kus milliseid kirjatüüpe kasutatakse);
 mõistab ka väikeste esemete kultuuriväärtust;
 mõistab muinsuskaitse ja muuseumite vajalikkust;
 kujutab natuurist;
 leiab infot erinevatest allikatest;
 uurib, analüüsib ja võrdleb eri ajastute teoseid, märkab erinevaid vorme;
 mõistab pooside „keelt“ skulptuuris;
 eksperimenteerib kujutamise reeglitega (nt pimedus);
 väljendab visuaalsete vahenditega mõtteid, ideid;
 on tutvunud näo proportsiooniga;
 loovülesandeid lahendades katsetab erinevaid kunstitehnikaid ja materjale, kasutab
sobivaid;
 kujutab ja kujundab vaatluse ja ideede põhjal, rakendab kompositsiooni baasoskusi;
 kasutab ruumilisuse edastamise võtted;
 uurib ja võrdleb erinevaid vorme ja kujutamislaade;
 kasutab kavandamist ideede edasiarendamise ja viimistluse protsessis;
 mõistab, mis on värvide kogumõju, värvikompositsioon ja kooskõla;
 osakab põhivärve segada;
 oskab osaleda koostöös ja aruteludes ühise tulemuse nimel;
 mõistab kinkimise mõtet;
 stiliseerib piltkujutisi;
 mõistab, kuidas kollektsioonist saab teos;
 planeerib tegevust süstemaatiliselt ja vastavalt seatud eesmärgile.
Õppesisu II kooliastmes
Pildiline ja ruumiline
väljendus
Erinevate objektide kujutamine
vaatluse ja mälu järgi.
Kavandamine kui protsess
ideede arendamiseks.
Pildiruum, ruumilisuse
edastamise võtted.
Kompositsiooni tasakaal, pinge,
dominant ja koloriit.
Liikumise kujutamine.
Sõnumite ja emotsioonide
edastamise võtted ning vahendid
muistsetest aegadest
tänapäevani.
Kunstiteose sisulised ja
vormilised elemendid,
konkreetne ja abstraktne kunstis.

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel
kooliastmel ja 4. klassis
Kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Värv kui
väljendusvahend. Kunstiteoses sisulise ja vormilise
eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja
koloriit.
4. klass
Realistlikkus ja abstraktsus kunstis. Erinevad majad
linnas ja maal. Esemete suurussuhted. Inimesed
tegevuses, inimese nägu ja meeleolu väljendamine.
Kubistlikus stiilis pilt.
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Materjalid ja tehnikad
Maali, joonistuse, graafika,
kollaaži, skulptuuri,
installatsiooni, foto, video,
digitaalgraafika ja animatsiooni
tehnikad ning töövõtted.

Disain ja keskkond
Vormi ja funktsiooni seos,
traditsioon ja uuenduslikkus
disainis. Eesti rahvakunst ja
ehituskultuur. Loodust säästva
tarbimise põhimõtted,
elukeskkonna parandamine
kunsti, disaini ja arhitektuuri
kaudu.

Kunstikultuur
Erinevad mineviku ja
nüüdiskunsti teosed Eestis ja
maailmas, näited õpetaja valikul.
Kunstiteose analüüs.
Kunstiterminid.
Muuseumide ja galeriide
funktsioonid.
Meedia ja kommunikatsioon
Piltide, teksti, heli ja liikumise
koosmõju. Märkide ja sümbolite
kasutamine meedias ja
reklaamis.

Visandamine ja kavandamine. Eksperimenteerimine
kujutamise reeglitega. Ruumilise kompositsiooni, mudeli
või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate
katsetamine
4. klass
Maal – akrüül- jt kattevärvid. Skulptuur – pehmed
materjalid, nt savi või saepurumass. Graafika –
faktuurpilt, materjalitrükk. Heledusastmed
värvipliiatsiga.
Probleemipõhiste lähteülesannete kasutamine.
Trükiste, filmide, arvutimängude, koomiksite ja
reklaamide pildikeele ning graafilise disaini
kujundusvõtete uurimine ja võrdlemine.
Keskkonnasõbralik ja loov disain inimese teenistuses.
Foto, digitaalgraafika, video ja animatsiooni kasutamine
lähiümbruse uurimisel.
4. klass
Märk – liiklusmärkide analoogial põhinev uute märkide
kujundamine. Kiri – trüki- ja muude tähtede
kujundamine.
Kunstiteoste analüüsimine. Kunstiürituste, kaasaegse
kunsti näituste külastamine ja nähtu lahti mõtestamine.
4. klass
Eesti ja maailm – teosed, kus värvil on suurem roll
(postimpressionistid, fovistid jt).
Rahvakunst – lilltikand (pulmatekk).
Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide jms
vaatlemine ja nende üle arutlemine, kirjeldamine ja
eelistuste põhjendamine.
Liikumisillusiooni teke. Piltide, teksti, heli ja liikumise
koosmõju.
4. klass
Ruumilisus pildil, fotol, filmis.
Inimene ja tema tegevused.
Ilmastikunähtuste jäädvustamine.
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