Nissi Põhikooli kunsti ja tööõpetuse 1. - 4. klassi ainekava.
Meie koolis on kunst ja tööõpetus 1-3. klassis lõimitud üheks õppeaineks
Tundide arv klassiti
Õppeaine
Kunst

1. kl 2. kl
1
1

3. kl
1

4. kl Kokku
1
4

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
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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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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.

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.

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.
1. klass
Maal – näpuvärvid, guašš. Skulptuur – plastiliin, savi jt
pehmed voolimismaterjalid. Graafika – riipimine vms.

Disain ja keskkond
Disain igapäevaelus: trükis,
tarbevorm, ruum ja ehitis
keskkonnas. Vormi, otstarbe,
materjali ja tehnoloogia seosed

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja
makettidena
tulenevalt
situatsiooni
kirjeldavast
lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis
omandatud oskuste rakendamine digitaalsete vahenditega
töödes.
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ning
nende
arvestamine 1. klass
kujundamisel. Turvaline ning Märk – geomeetriliste kujundite erinevad tähendused.
keskkonnasäästlik tarbimine.
Kiri – oma nime kujundus portfooliol vms.
Kunstikultuur
Kunstiteosed
kohalikes
muuseumides ja kunstigaleriides,
ajaloolised kunstitehnikad ja
materjalid. Lähiümbruse loodus
ja ehituskunst. Reaalsed ning
virtuaalsed
kunstija
meediakeskkonnad.

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 ja kommunikatsioon
Kunstiteoste,
visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.
Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

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

Lõiming 1. klassis
Emakeel: sõnaline eneseväljendus, arutlus- ja kirjeldusoskus; lugude jutustamine; tähed,
tekstist arusaamine.
Matemaatika: geomeetrilised kujundid: ring, ruut, kolmnurk, kuup, risttahukas ja püramiid,
kujundite tipud, servad ja tahud; kera; ümbritsevast tasandiliste ja ruumiliste kujundite
leidmine.
Tööõpetus (kavandamine): ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine;
ideede visandamine paberil; idee esitlemine.
Tööõpetus (materjalid): materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine;
katsetused erinevate materjalidega; sagedasemad töövahendid; jõukohaste esemete
modelleerimine ja meisterdamine; materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine,
märkimine, rebimine, voltimine, lõikamine); ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain
minevikus ja tänapäeval.
Muusika: loomingulisus musitseerimisel, muusika lugude jutustajana.
Loodusõpetus: kodukoha/kooliümbruse tuntumad vaatamisväärsused, kodukoha ajalugu ja
ehitised.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: positiivne hoiak õppimisse.
Väärtused ja kõlblus: minu asjad, asjade väärtus, asjade hoidmine.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine.
Kultuuriline identiteet: kunstiteoste ja mineviku-kogemuse (esemed, lood) säilitamise
tähtsus.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: keskkond minu ümber.
Teabekeskkond: infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel
Kultuuriline identiteet: kunstiteoste ja mineviku-kogemuse (esemed, lood) säilitamise
tähtsus.
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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.

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

Disain ja keskkond
Disain igapäevaelus: trükis,
tarbevorm, ruum ja ehitis
keskkonnas. Vormi, otstarbe,
materjali ja tehnoloogia seosed

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja
makettidena
tulenevalt
situatsiooni
kirjeldavast
lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis
omandatud oskuste rakendamine digitaalsete vahenditega
töödes.
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ning
nende
arvestamine 2. klass
kujundamisel. Turvaline ning Märk – liiklusmärkide keel. Kiri – dekoratiivkiri
keskkonnasäästlik tarbimine.
kingipakil.
Kunstikultuur
Kunstiteosed
kohalikes
muuseumides ja kunstigaleriides,
ajaloolised kunstitehnikad ja
materjalid. Lähiümbruse loodus
ja ehituskunst. Reaalsed ning
virtuaalsed
kunstija
meediakeskkonnad.

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.

Meedia ja kommunikatsioon
Kunstiteoste,
visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.
Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

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

Lõiming 2. klassis
Emakeel: suuline väljendusoskus; joonistuse põhjal jutustamine; lugemistekstidest lähtudes
oma loo joonistamine.
Loodusõpetus: inimeste elu võrdleminr maal ja linnas; erinevad elukeskkonnad;
vastutustundlik ja keskkonda hoidev tarbimine; Eesti saared; taimede välisehitus, loomade
välisehitus; ühe taime või looma uurimine; loomaaia või loomapargi külastus või lemmikloomapäeva korraldamine; organismid erinevates elukeskkondades.
Muusika: loodushääled muusikas; muusika kuulamine ja muusikaline lugu; muusika
meeleolu visualiseerimine; helide tekitamine paberiga (lehvitamine, kortsutamine, rebimine
jm): muusika elemendid (rütm, dünaamika, meloodia, tämber); regilaulu rütm (mustrid).
Tööõpetus: oma klassiruumi kaunistamine tähtpäevadeks; jõukohaste esemete valmistamine:
kasutab materjale säästlikult; valib erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid; käsitseb
kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult; kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi
ja ruumilisi esemeid valmistades.
Tööõpetus (kavandamine): ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja
tänapäeval; ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine; ideede
visandamine paberil; idee esitlemine; lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.
Tööõpetus (materjalid): eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil,
nahk, plast, vahtplast, puit, traat, plekk jne); võrdleb materjalide üldisi omadusi.
Võõrkeel: lastele mõeldud erileheküljed muuseumide veebilehtedel.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: kool, positiivne suhtumine õppimisse.
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: info otsing ja silmaringi avardamine,
raamatukogud, internetilehed; veebilehed muuseumide või kunstiteoste tutvustusega.
Väärtused ja kõlblus: minu hobid ja huvid.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: looduse ilu, säästev suhtumine loodusesse.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine.
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Kultuuriline identiteet, seos inimeseõpetusega: traditsioonid peres, koolis, kodukohas;
mineviku-kogemuse ja kaasaegse kultuuri säilitamise tähtsus (kunstiteosed, esemed, lood);
jõuludega seotud traditsioonid peres, koolis, kodukohas.
Tervis ja ohutus: koolitee, ohtlikud olukorrad, ohutu liiklemine tänaval, maanteel; tervisliku
eluviisi väärtustamine; tervislik toitumine.
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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;
 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.

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.

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.
3. klass
Maal – akvarell, pastell. Skulptuur – voolimine ühest
tükist, ilma juurde lisamata. Graafika – papitrükk vms.

Disain ja keskkond
Disain igapäevaelus: trükis,
tarbevorm, ruum ja ehitis
keskkonnas. Vormi, otstarbe,
materjali ja tehnoloogia seosed

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja
makettidena
tulenevalt
situatsiooni
kirjeldavast
lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis
omandatud oskuste rakendamine digitaalsete vahenditega
töödes.
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ning
nende
arvestamine 3. klass
kujundamisel. Turvaline ning Märk – stilisatsioon. Kiri – šrifti valik vastavalt
keskkonnasäästlik tarbimine.
ülesandele.

Kunstikultuur
Kunstiteosed
kohalikes
muuseumides ja kunstigaleriides,
ajaloolised kunstitehnikad ja
materjalid. Lähiümbruse loodus
ja ehituskunst. Reaalsed ning
virtuaalsed
kunstija
meediakeskkonnad.

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste
külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle
arutlemine.
3. klass
Eesti ja maailm – lähikonna kunstigaleriide ja
muuseumide asukoht ja funktsioonid. Rahvakunst –
kindamustrid, sokisääred jms. Tegelikkuse ja virtuaalsete
keskkondade võrdlus.

Meedia ja kommunikatsioon
Kunstiteoste,
visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll
ning mõju igapäevaelus.
Pildilised jutustused: joonistus,
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja
vahendid.
3. klass
Uue tähenduse andmine asjadele või kujutatava konteksti
muutmisega (nt juurviljadest tegelased tervisliku
toitumise videos).

Lõiming 3. klassis
Emakeel: sõnaline väljendusoskus, arutusoskus; omakultuur ja kultuuride mitmekesisus
muinasjuttude ainetel; raamatute kujundus, pildi joonistamine lugemispala või luuletuse
ainetel; teema „Muinaslood ja pärislood“ (märksõnad: mängiv inimene; võlumaailm; tunded
ja nende põhjused; tekkelood; kohanimed; müstilised olendid; anekdoodid; uni ja unenäod;
muinasjutt ja tõsilugu); rühmatöös oma teksti juurde joonis; teema „Jõuluaeg, omakultuur ja
kodukoha pärimused“; etenduse reklaami teksti koostamine ja kujundamine; piltloo
väljamõtlemine ja selle vormistamine; aastaajad, ajaühikud, aja kulgemine, ajatelg (nelja
aastaaja pilt); piltidega tabeli/ plakati/ voldiku/ raamatu kujundamine; raamatukogus sobivate
luuletuste otsimine, luuletustega trükise kujundamine. õnnitluskaardi kujundamine; valitud
värsile vastuse joonistamine; teema „Magus tähestik“: tähestik, nimed; sõbrad ja sõpruse
hoidmine, sallivus.
Loodusõpetus: mets kui erinevate organismide elupaik; maakaart, ilmakaared; ilmakaarte
määramine; fotolt plaaniks; mõõtkava; aastaajad, värvid looduses; päikesesüsteem (Maa ja
Päike, valgus ja vari); taevakehad; virmalised.
Inimeseõpetus: teema „Ajalugu“ (rahvus, laulupidu, „Kalevipoeg“, taluhooned); teema
„Kultuur“ (rahvariided, ehted, minevik, pärand); teave ja reklaam, internet; aeg ja selle
kulgemine.
Muusika: musitseerimise ja muusika kuulamise võlu; värvid muusikas; muusikateater;
muusika elemendid- rütm, meloodia, dünaamika, kõlavärv; eesti rahvalaulud, rahvamuusika,
rahvatantsud; minu muusikaline trikk; loodushääled.
Kehaline kasvatus: liikumise võlu ja ilu;
Matemaatika: ajaühikute kestvuse võrdlus.
Tööõpetus: rahvakunst ja rahvariided, rahvakunsti elementide kasutamine kaasaegses
riietuses.
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Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: kool, positiivne suhtumine õppimisse; erinevate
tegevusalade ja ametite tutvustamine, nende olulisus ning omavahelised seosed.
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: teabevajaduse määratlemine ja otsing;
silmaringi avardamine; infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel; leitud teabele kriitilise
hinnangu andmine; visuaalse teksti analüüs; etenduse reklaamide kujundamine ja tutvustuste
saatmine
Kultuuriline identiteet: Eesti ja teiste maade muinasjutud; isadepäeva kaart, mardipäeva
mask. Õppekäik: Eesti Rahva Muuseum või muu Eesti eluolu tutvustav muuseum; minevikukogemuse säilitamise tähtsus (kunstiteosed, esemed, lood).
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine;
ühisürituse ettevalmistamine ja läbiviimine.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: loodus minu ümber, loomalood, elus ja eluta loodus,
tasakaal looduses.
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Nissi Põhikooli kunsti õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes
Õpitulemused
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 kaheja 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.
Õppesisu
Kavandamine kui ideede arendamise protsess. Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted.
Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja koloriit. Erinevate objektide kujutamine vaatluse
ja mälu järgi. Liikumise kujutamine. Figuuri ja portree proportsioonid. Kujutamisõpetus.
Värvusõpetus. Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni jne 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 lähiümbruses, Eestis ja maailmas, näited õpetaja
valikul.
Kunstiteoste analüüs. 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.
Virtuaalsetes kunsti- ja meediakeskkondades tegutsemise eetika ja ohutus. Digitaalse kunsti
töövahendite kasutamine (nt foto, video, digitaalgraafika, animatsioon).
Õppetegevused
Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, koostöö ühise tulemuse nimel.
Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine kujutamise
reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine.
Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine.
Kunstitehnikate loov kasutamine. Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja nende loov
kasutamine.
Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine.
Filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline
Võrdlemine.
Õppekäigud muuseumidesse, kunstiüritustele, nüüdiskunsti näitustele.
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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;
 oskab 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

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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elemendid,
konkreetne
abstraktne kunstis.

ja

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.

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. Kesk-konnasõbralik ja loov disain inimese
teenistuses. Foto, digitaal-graafika, 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.

Kunstikultuur
Erinevad
mineviku
ja
nüüdiskunsti teosed Eestis ja
maailmas, näited õpetaja valikul.
Kunstiteose
analüüs. 4. klass
Kunstiterminid. Muuseumide ja Eesti ja maailm – teosed, kus värvil on suurem roll
(postimpressionistid, fovistid jt). Rahvakunst – lilltikand
galeriide funktsioonid.
(pulmatekk).
Meedia ja kommunikatsioon
Piltide, teksti, heli ja liikumise
koosmõju. Märkide ja sümbolite
kasutamine
meedias
ja
reklaamis.

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.

Lõiming 4. klassis
Emakeel: tekstid minevikust ja esivanematest; luuletused ajast; teater, film, lemmiknäitleja
tutvustus; näidend, teksti esitamine tegelaskõnena; loovtööd; kohanimede korrektne
kirjutamine.
Matemaatika: geomeetrilised kujundid, pikkuse ja mahu mõõtühikud, mõõtmisvahendid,
mõõtmete kandmine pinnalaotusele.
Tehnoloogia: joonestamine, mõõtmine, toote funktsionaalsus, lihtsa toote kavandamine.
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Muusika: muusika koduloomuuseumis, muusikamuuseum, ajastu rahvalikud laulud;
meeleolu kujutamine muusika kaudu; muusikaline jõulukink.
Loodusõpetus: materjalide ja tooraine päritolu; veega seotud teemad; organismide
mitmekesisus, elu erinevates keskkonnatingimustes; kõrb, vihmamets, mäestik; teema
„Planeet Maa“; vulkaani-pursked, maavärinad, orkaanid, üleujutused; erinevad kaardid;
mandrid ja ookeanid; geograafilise asendi iseloomustamine; Eesti asend Euroopas; aerofotod;
maailmaruum, päikesesüsteem, tähistaevas, tähtkujud.
Ajalugu: muuseum ja ajaloo-teemalised tekstid.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: positiivne suhtumine õppimisse; reeglid ja
kokkulepped, nende täitmine
Teabekeskkond: teabevajaduse määratlemine ja otsing; infotehnoloogia võimalused teabe
hankimisel; leitud teabele kriitilise hinnangu; visuaalse teksti analüüs.
Kultuuriline identiteet: omakultuur, kunsti ja kultuuri ajalugu ning kultuuride mitmekesisus.
Väärtused ja kõlblus: tervis, käitumine ja selle tagajärg kodus ja koolis: perekond,
turvalisus, üksteisest hoolimine ja teiste aitamine
Väärtused ja kõlblus: minu hobid ja huvid; kodaniku-ühiskond ja rahvussuhted; tavad ja
pühad.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevuse kavandamine, osalemine rühmatöös, oma
arvamuse avaldamine.
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: loodus minu ümber.
Kooli ühisüritused: näitused.
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