
KUNSTI AINEKAVA              

Põhikooli II aste                                              

4.klass 

 

1. ÕPETAMISE EESMÄRGID 

 
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. 

 

 

2.ÕPPETEGEVUSED JA LÄBIVAD TEEMAD 

 
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. 

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

võrdlemine. 

7. Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine 

 

Põhitähelepanu on järgmistel läbivatel teemadel: VK, KI, EÕ, TI, KE, TO, TK 

 

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 kasutada seda abivahendi või lähtekohana. Kunstiteoste ja visuaalse 

kultuuri näidete analüüsimine toetab kriitilise mõtlemise ja ainealase keeleoskuse arenemist. 

 

 

3. ÕPPESISU JA ÜLDPÄDEVUSED 

 
II astmes tutvutakse teadlikumalt kunsti aluste ja kunstilooga ning luuakse sildu kunstiajaloo ja 

tänapäeva vahel. (V, So, Õ) 

 Pööratakse rohkem tähelepanu ümbritseva maailma edasiandmisele loomingulistes kunstitöödes. 

 (So, E) 

 Õpilasi juhitakse ise valikuid tegema (tehnika, teemade valik jne) ning otsima pildimaterjali, et 

kasutada seda abivahendi või lähtekohana. (V, Ev, Ma, E) 

 Kunstiteoste ja visuaalsekultuuri näidete analüüsimine toetab kriitilise mõtlemise ja ainealase 

keeleoskuse arenemist. (V, Õ, Su, So) 



 

 

4. ÕPITULEMUSED 

 

4.KLASSI LÕPETAJA: 
 

1) väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid 

2) kujutab ja kujundab nii vaatluse kui ka oma ideede põhjal 

3) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur) 

4) mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet 

5) mõistab kultuuriväärtuste ja –keskkonna kaitse olulisust 

6) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest 

 


