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Kunstiõpetuse ainekava       III kooliaste                  8. klass 

 
1. Õpetamise eesmärgid 

 

1.1 tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide 

väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud 

teadmisi ja tehnikaid;  

1.2 kasutab erinevaid mõtlemis-ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases 

elus;  

1.3 analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis omandatud 

ainealast terminoloogiat, ning põhjendab oma arvamust;  

1.4 märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja 

ökoloogilisi aspekte;  

1.5 õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;  

1.6 seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut ning 

mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist mitmekesisust. 

 

 

2.Õppetegevus ja läbivad teemad : 

2.1 Õppetegevus 

 

2.1.1 lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 

õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 

läbivate teemadega;  

2.1.2 võimaldatakse õppida üksi ja rühmas, kasutades erinevaid õppemeetodeid ning 

arvestades õpilaste erinevaid õpistiile;  

2.1.3 kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad õpilaste 

huvisid ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

2.1.4 kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: ateljee, loodus-ja linnakeskkond, muuseumid, 

näitused, arvutiklass, virtuaalkeskkond jne;  
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2.1.5 rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka nüüdisaegseid info-ja 

kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid materjale ning töövahendeid;  

2.1.6 seostatakse õppesisu näidetega nii Eesti kui ka maailma kunstist ja rahvakultuurist. 

 

8. klassis omandatakse teoreetilisemal tasemel teadmisi kunsti nii märgilistest (sümbolid) 

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. 

 

2.2 Läbivad teemad 

2.2.1 Teemad „Väärtused ja kõlblus“ ning „Kultuuriline identiteet“ on kunstiainetele 

eriomased. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, 

teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii 

erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse 

uute ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi 

suunatakse võimalusel osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, 

muuseumid, kontserdid ja etendused). Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine 

laulupidudel, muusikaüritustel ja õpilastööde näitustel.  

2.2.2 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.  

2.2.3 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.  
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2.2.4 Eelnevaga haakub samuti läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” lõimumine 

kunstide õppesse. Kunstides julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti 

ühiskonnas toimuvate  

protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist.  

2.2.5 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 

3.Õppesisu ja üldpädevused: 

Ainetunde nädalas 1, aastas 35 tundi, 

 

3.1 Ruumi kujundamine – „Konna või linnu perspektiiv“    2 tundi Ma, Õp 

3.2 Maastik, hooned – „Sügismaastik“                                 2 tundi Vä, Su 

3.3 Geom. vormid – „Kompositsioon geomeetriliste  

esemetega“                                         2 tundi Ma 

3.4 Esemete kujutamine – „Natüürmort“                                2 tundi Ma,  

3.5 Inimese kujutamine – „Kiirskitseerimine, näoosad“          2 tundi Vä, So, En 

3.6 Valgus, vari, värv – „Värvide vastastikune mõju, 

     poolvari“                                          2 tundi Ma 

3.7 Skulptuur – „Skulptuur liigse eemaldamisega“                   2 tundi So, En 

3.8 Graafika – „Sulegraafika“                                                  2 tundi Vä, Su 

3.9 Dekoratiivsus – „Matemaatilised mustrid“                         2 tundi Vä, Õp 

3.10 Digitaalne pilt – „Animatsioon “                                       2. tundi Su, So, Et 

3.11 Kirjaõpetus – „Groteskkirja kujundamine“                       4 tundi En, Õp 

3.12 Illusioon, mõistatus – „Muaree - rosetid“                          2 tundi Ma, Su 

3.13 Märgid ja sümbolid – „ Mäng sümbolitega, logotüüp“     2 tundi Ma 

3.14 Kunstiajalugu – „Impressionism, pop-art“                         3 tundi, Vä, Õp, Su 

3.15 Eesti – „Puitpindade kujundus, krähmukirjad“                  2 tundi, Vä, Ma,  

3.16 Konkursid – „Kunda joonistusvõistlus või 

                             mõni muu võistlus“                                       2 tundi Et, Õp, En 
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4. Õpitulemused: 

 

8.klassi õpilane : 

1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab 

erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi,  

2) leiab loovülesannetes erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, 

3) esitleb tulemusi ning põhjendab valikuid;  

4) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. 

Kasutab kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid;  

5) tunneb õpitud Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid.  

6) analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid 

ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist.  

7) Mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem 

lahendus;  

8) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid,  

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

tehnoloogia arengut;  

10) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat 

laias teemade ringis. 

 

5. Hindamine: 

 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist  

reguleerivate õigusaktide käsitlusest.  

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. 


