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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava 

 
Õppeaine: kunstiõpetus Klass: 4 

 

 

Eesmärgid:  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppesisu ja -tegevus:  

1.Õppesisu 

1.Erinevate objektide kujutamine vaatluse järgi. Kavandamine kui protsess ideede 
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arendamiseks. 

2.Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsiooni tasakaal, dominant ja 

koloriit. Liikumise kujutamine. 

3.Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni, foto, digitaalgraafika ja 

animatsiooni tehnikate tutvustamine. 

4.Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest 

tänapäevani. Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne 

kunstis. Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed Eesti ja maailmas, näited õpetaja 

valikul. Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 

5. Eesti rahvakunst ja ehituskultuur. Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna 

parandamine kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu. 

6.Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja 

reklaamis. 

2. Õppetegevus 

1. Loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö. 

2. Kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine kujutamise 

reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine. 

3. Ruumiliste kompositsioonide 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. 
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Õppetulemused:  

1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, 

ideid ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab; 

2) kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse 

kompositsiooni baasoskusi; 

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

digitaalgraafika, animatsioon jne); 

4) analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid 

tänapäeva eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes; 

5) mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas eesmärgipärasust, 

uuenduslikkust, esteetilisust ja ökoloogilisust; 

6) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 

7) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute 

kunstiteoseid; 

8) märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga seotud 

nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas. Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii 

reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades. 

 

 

 

 

 

 

Hindamine:  

Õpilaste praktiliste tööde hindamisel arvestatakse: 

1.Töös püstitatud ülesande või eesmärgi täitmist 
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2. Töö isikupära arvestades õpilase individuaalsust ja töösse süvenemist. 

Kirjalike tööde puhul vastavust ülesandele. 

 

 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

 

 

 

 

 

 

 

 


