
Kunsti ainekava                    Põhikooli I aste                                            
 
 

1.ÕPETAMISE EESMÄRGID 
 

1) tunneb kunstiõppes rõõmu mängulisest ja loovast tegutsemisest; 
2) julgeb katsetada oma ideede erinevaid visuaalseid väljendusi; 
3) oskab töötada iseseisvalt ja teha koostööd, väärtustab erinevaid lahendusi; 
4) tunneb huvi lähikonna kultuuriobjektide vastu 

 
 
 
2.ÕPPETEGEVUSED JA LÄBIVAD TEEMAD 
 
 
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 
 
 
 
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)  vaatlemine, 
arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine. 
6. Oma tööde esitlemine, selgitamine; kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine. 
 
 
Põhitähelepanu on järgmistel läbivatel teemadel: VK, KI, EÕ, TI, KE, TO, TK 
 
 

Läbivad teemad  

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 hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise 
ja visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine. 
Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse 
küsimustega.  

 

 
 
3.ÕPPESISU JA ÜLDPÄDEVUSED 
 
Kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides,  kunstitehnikad ja materjalid. Reaalsed 
ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskonnad.  (V, So, Su) 
Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). Inimeste, esemete ja 
looduse objektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine kujutamisel. (So, V) 
Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine, 
trükkimine, kollaaž, vormimine, pildistamine, voolimine jne). Töövahendite otstarbekas  ja ohutu 
käsitsemine  (Õ ) 
Pildilised jutustused: joonistus, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon. (So, Ev, Su) 
Kodukoha  loodus- ja tehiskeskkond, ruum ja ehitis keskkonnas. Disain igapäevaelus: 
tarbeesemete vormi, materjali ja otstarbe seosed. (Ma, V, So, Õ, Su) 
Turvaline ning keskkonnasäästlik tarbimine. Ideede esitamise kavandid ja mudelid.  (V, So, Ma, 
Õ) 
 

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, 
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 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 tagaside 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 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 üksi- 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.  

 
 
4.ÕPITULEMUSED 
 
1.KLASSI ÕPILANE 
 

1. Tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest; 
 

2. Tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega; 
 

3. Leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned; 



 
4. Kasutab erinevaid joonistamise ja maalimise tehnikaid; 

 
5. Käib kunstimuuseumides ja näitustel; 

 
6. Väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise põhimõtteid. 

 
 
 
2. KLASSI ÕPILANE 
 

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

2. Tegutseb õpetaja juhendamisel või iseseisvalt, arvestades kaaslastega, kirjeldab oma ja 
kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi; 

 
3. Leiab kujutatava iseloomulikud jooned, valib sobiva kujutusviisi, paneb tähele värvide 

koosmõju; 
 

4. Kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, akvarelli  ja skulptuuri töövõtteid ning 
tehnikaid; 

 
5. Teab mõnda lähiümbruse kunsti- ja kultuuriobjekti; 

 
6. Kirjeldab ja arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid; 

 
7. Teab, mis on visuaalne ja virtuaalne kultuur ning teadvustab meediavõimalusi ja ohtusid; 

 
8. Seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise 

põhimõtteid. 
 

 
3. KLASSI ÕPILANE  
 

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.  

 
 
HINDAMINE  
 
I kooliastmes hinnatakse:  
 
1.Oskust kasutada kunstimõisteid ning teadmisi lähiümbruse kunsti- ja kultuuriobjektidest; 

 
2.Oskust kasutada loovtöödes erinevaid töövõtteid ja tehnikaid, käsitsedes materjale otstarbekalt  
ja töövahendeid ohutult;  
 
3.Loovat, isikupärast ja säästlikku tegutsemist individuaal- või rühmatöös; 
  
4.Oskust väärtustada ja analüüsida enda ja kaaslaste kunstitöid, arutleda erinevate       
kunstinähtuste üle 


	Läbivad teemad

