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KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA   

 

TEEMA ÕPITULEMUSED PÄDEVUSED LÕIMING, 

LÄBIVAD TEEMAD 

 

5. KLASS 

 

 

Objektide kujutamine vaatluse ja 

mälu järgi. 

 

Kavandamine kui protsess ideede 

arenguks. 

 

Pildiruum, ruumilisuse edastamise 

võtted. 

 

Maali, joonistuse, kollaaži ja 

skulptuuri töövõtted. 

 

Sõnumite ja emotsioonide 

edastamise võtted ning vahendid 

muistsetest aegadest tänapäevani. 

 

Piltide ja teksti koosmõju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

 väljendab visuaalsete 

vahenditega oma mõtteid, 

ideid ja teadmisi 

 

 loovülesandeid lahendades 

visandab ja kavandab 

 

 kujutab ja kujundab nii 

vaatluse kui ka oma ideede 

põhjal, kasutades visuaalse 

kompositsiooni baasoskusi 

 

 rakendab erinevaid 

kunstitehnikaid (maal, 

joonistus, kollaaž, skulptuur) 

 

 mõistab kultuuriväärtuste ja 

–keskkonna kaitse olulisust 

 

 leiab infot kunstiraamatutest 

ja eri teabeallikatest 

 

 

 

on omandanud loovtegevuse ja 

eneseväljenduse kogemusi, 

tunnetab enda loomingulisi 

võimeid;  

 

väärtustab isikupäraseid ja 

keskkonnasäästlikke lahendusi; 

 

kasutab loovtöödes 

mitmekesiseid visuaalseid 

väljendusvahendeid;  
 

 

 

Läbivad teemad 

 Kultuuriline 

identiteet 

 Teabekeskkond 

 Väärtused ja 

kõlblus 

 

 

Lõiming 

 ajalugu 

 matemaatika 

 kirjandus 

 loodusõpetus 
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TEEMA 

 

ÕPITULEMUSED PÄDEVUSED LÕIMING, LÄBIVAD 

TEEMAD 

 

6. KLASS 

 

Kavandamine kui ideede arendamise 

protsess.  

 

Pildiruum, ruumilisuse edastamise 

võtted.  

 

Kompositsiooni tasakaal, dominant 

ja koloriit.  

 

Erinevate objektide kujutamine 

vaatluse ja mälu järgi.  

 

Liikumise kujutamine. Figuuri ja 

portree proportsioonid. 

 

Värvusõpetus.  

 

Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, 

installatsiooni tehnikad ning 

töövõtted. 

 

Muuseumide ja galeriide 

funktsioonid. 

 

Loodust säästva tarbimise 

põhimõtted, elukeskkonna 

parandamine kunsti, disaini ja 

 

 

Õpilane 

 arutleb enda ja kaaslaste 

loovtööde üle, tõlgendab oma 

vaatenurgast erinevate 

ajastute kunstiteoseid; 

 väljendab visuaalsete 

vahenditega oma mõtteid, 

ideid ja teadmisi, kasutades 

kahe- ja kolmemõõtmelise 

kujutamise baaselemente ja 

kompositsiooni põhimõtteid; 

 visandab ja kavandab 

loovülesandeid lahendades, 

rakendab erinevaid 

kunstitehnikaid (maal, 

joonistus, kollaaž, skulptuur,  

 oskab uurimise käigus leida 

eri teabeallikatest ainealast 

infot; 

 võrdleb ruumilise keskkonna 

ja igapäevaste tarbeesemete 

omadusi, kavandab ideid, 

 

 

on omandanud loovtegevuse ja 

eneseväljenduse kogemusi, 

tunnetab enda loomingulisi 

võimeid;  

 

väärtustab isikupäraseid ja 

keskkonnasäästlikke lahendusi; 

 

kasutab loovtöödes 

mitmekesiseid visuaalseid 

väljendusvahendeid;  

 

 

 

Läbivad teemad 

 Kultuuriline 

identiteet 

 Teabekeskkond 

 Väärtused ja 

kõlblus 

 

 

Lõiming 

 ajalugu 

 matemaatika 

 kirjandus 

 loodusõpetus 
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arhitektuuri kaudu. 

 

kuidas parandada 

elukeskkonda, mõistab 

võimalusi, kuidas tarbida 

loodust säästvalt; 

 arutleb visuaalse infoga 

seotud nähtuste üle reaalses 

ja virtuaalses keskkonnas,  

 tegutseb eetiliselt ja ohutult 

nii päris kui ka virtuaalsetes 

kultuurikeskkondades 

TEEMA ÕPITULEMUSED PÄDEVUSED LÕIMING, LÄBIVAD 

TEEMAD 

 

7. KLASS 

 

 

Kunstiteosed ja stiilid, lood ja 

sündmused uue teose loomise 

lähtepunktina. 

 

Kunstiteose vorm ja kompositsioon, 

materjalid ja tehnika, sõnum ja 

kontekst. 

 

Mitmesugused kunstimaterjalid ja 

tehnikad (joonistamine, maal, 

skulptuur, installatsioon). 

 

Digitaalsete tehnoloogiate 

kasutamine loovtöödes (foto). 

 

 

Õpilane 

 tunnetab ja arendab teadlikult 

oma kunstialaseid võimeid 

 tunneb Eesti ja maailma 

kultuuripärandi olulisi 

kunstiteoseid 

 kasutab ideest lähtudes 

sihipäraselt mitmekesiseid 

visuaalseid 

väljendusvahendeid 

 kasutab kunsti õppides ning 

loovas praktikas 

tehnoloogiavahendeid 

 

 

 

on omandanud loovtegevuse ja 

eneseväljenduse kogemusi, 

tunnetab enda loomingulisi 

võimeid;  

 

väärtustab isikupäraseid ja 

keskkonnasäästlikke lahendusi; 

 

kasutab loovtöödes 

mitmekesiseid visuaalseid 

väljendusvahendeid;  

 

arutleb eakohaste kultuuriliste 

sõnumite ja väärtushinnangute 

üle, oskab kujundada oma 

arvamust ning väljendada 

 

 

Lõiming 

 ajalugu 

 matemaatika 

 kirjandus 

 loodusõpetus 

 

Läbivad teemad 

 Kultuuriline 

identiteet 

 Teabekeskkond 

 Väärtused ja 

kõlblus 

 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
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Eesti kunsti suurkujud ja teosed. 

Erinevate kultuuride kunstiajaloo 

tuntumate teoste näited. 

kunsti abil emotsioone; 

 

väärtustab kultuuri ja inimese 

loovust, osaleb nii individuaal- 

kui ka koostööprojektides ning 

peab tähtsaks lahenduste 

otsimist ja loovat mõtlemist; 

 

seostab kunsti ja kultuuri ning 

teaduse ja tehnoloogia arengut 

nii minevikus kui ka 

tänapäeval; 

TEEMA ÕPITULEMUSED PÄDEVUSED LÕIMG, LÄBIVAD 

TEEMAD 

 

8. KLASS 

 

Väljendusvahendite vastavus ideele, 

otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol, 

allegooria ja tsitaat kui 

sõnumikandjad.  

 

Mitmesugused kunstimaterjalid ja 

tehnikad (joonistamine, maal, 

skulptuur, installatsioon). 

 

Digitaalsete tehnoloogiate 

kasutamine loovtöödes (foto, video). 

 

Arhitektuuri ja disaini 

funktsionaalsus, ökoloogilisus, 

esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 

 

 

Õpilane 

 tunnetab ja arendab teadlikult 

oma kunstialaseid võimeid; 

loovülesannetes leiab 

erinevaid lahendusvariante ja 

isikupäraseid 

teostusvõimalusi 

 tunneb Eesti ja maailma 

kultuuripärandi olulisi 

kunstiteoseid. Võrdleb eri 

ajastute kunsti näiteid, 

kirjeldades 

väljendusvahendite ja 

hinnangute muutumist 

kultuuriajaloo vältel 

 analüüsib looduslikke ja 

 

 

on omandanud loovtegevuse ja 

eneseväljenduse kogemusi, 

tunnetab enda loomingulisi 

võimeid;  

 

väärtustab isikupäraseid ja 

keskkonnasäästlikke lahendusi; 

 

kasutab loovtöödes 

mitmekesiseid visuaalseid 

väljendusvahendeid;  

 

arutleb eakohaste kultuuriliste 

sõnumite ja väärtushinnangute 

üle, oskab kujundada oma 

arvamust ning väljendada 

 

 

Lõiming 

 ajalugu 

 matemaatika 

 kirjandus 

 füüsika 

 geograafia 

 bioloogia 

 

 

Läbivad teemad 

 Kultuuriline 

identiteet 

 Teabekeskkond 

 Väärtused ja 

kõlblus 

 Tehnoloogia ja 
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ruumilise keskkonna suhted, disain 

kui probleemilahendus. 

 

Teksti ja pildi koosmõju graafilises 

disainis. Kirjatüübid ja graafilise 

kujunduse baasvõtted. 

 

 

Eesti kunsti suurkujud ja teosed. 

Erinevate kultuuride kunstiajaloo 

tuntumate teoste näited. 

tehiskeskkondade objekte 

ning nendevahelisi seoseid 

ökoloogilisest, esteetilisest ja 

eetilisest vaatepunktist 

 kasutab visuaalse 

kommunikatsiooni vahendeid 

 teadvustab kunsti rolli 

ühiskonnas 

kunsti abil emotsioone; 

 

väärtustab kultuuri ja inimese 

loovust, osaleb nii individuaal- 

kui ka koostööprojektides ning 

peab tähtsaks lahenduste 

otsimist ja loovat mõtlemist; 

 

tunneb vastutust 

kultuuritraditsioonide säilimise 

eest;  

 

seostab kunsti ja kultuuri ning 

teaduse ja tehnoloogia arengut 

nii minevikus kui ka 

tänapäeval; 

innovatsioon 

 Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

TEEMA ÕPITULEMUSED PÄDEVUSED LÕIMING, LÄBIVAD 

TEEMAD 

 

9. KLASS 

 

Kunstiteose vorm ja kompositsioon, 

perspektiiv, värvilahendus.  

 

Materjalide ja tehnika valiku seos 

sõnumi ja kontekstiga.  

 

Kujutamise viisid (nt stiliseerimine, 

lihtsustamine, abstraheerimine, 

deformeerimine jne).  

 

Väljendusvahendite vastavus ideele, 

 

 

Õpilane 

 teab Eesti ja maailma kunsti- 

ja kultuuriobjekte ning 

kunstnikke, teadvustab kunsti 

rolli ühiskonnas; seostab 

omavahel kultuuri, 

ühiskonna ning teaduse ja 

tehnoloogia arengut; 

 visandab, kavandab ja 

maketeerib loovülesandeid 

 

 

 

on omandanud loovtegevuse ja 

eneseväljenduse kogemusi, 

tunnetab enda loomingulisi 

võimeid;  

 

väärtustab isikupäraseid ja 

keskkonnasäästlikke lahendusi; 

 

kasutab loovtöödes 

mitmekesiseid visuaalseid 

väljendusvahendeid;  

 

 

 

Lõiming 

 ajalugu 

 matemaatika 

 kirjandus 

 füüsika 

 geograafia 

 bioloogia 

 

 

Läbivad teemad 

 Kultuuriline 
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otstarbele ja sihtgrupile. 

 

Mitmesugused kunstimaterjalid ja  

 

Digitaalsete tehnoloogiate 

kasutamine loovtöödes (foto,  

digitaalgraafika). 

 

Kunst ühiskonna, teaduse ja 

tehnoloogia arengu peegeldajana.  

 

Tuntumate teoste näited ja 

väljendusvahendite muutumine eri 

kultuuride kunstiajaloos 

(valikuliselt). 

 

Kunstiteosed ja stiilid.  

 

Lood ja sündmused uue teose 

loomise lähtepunktina. 

 

Nüüdiskunsti olulised suunad ja 

aktuaalsed teemad. 

Arhitektuuri ja disaini 

funktsionaalsus, ökoloogilisus, 

esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 

ruumilise keskkonna suhted.  

 

Disainiprotsess probleemile uue 

lahenduse leidmiseks  

 

Tekstid, pildid ja joonised esitluste 

lahendades, otsib ja arendab 

erinevaid lahendusvariante 

ning isikupäraseid 

teostusvõimalusi; 

 rakendab loomisel, uurimisel 

ja kunsti ning visuaalkultuuri 

tarbimisel 

infokommunikatsiooni 

vahendeid; 

 esitleb enda loovtööde 

tulemusi ja põhjendab 

valikuid, tõlgendab kaaslaste 

loovtöid; 

 leiab teadlikult 

traditsioonilisi või uusi 

meediume kasutades 

erinevaid lahendusi, kuidas 

väljendada oma mõtteid ja 

teadmisi, kasutab sihipäraselt 

tasapinnalise, ruumilise 

loomingu 

väljendusvahendeid ning 

kompositsiooni põhimõtteid; 

 mõistab disaini kui protsessi, 

mille eesmärgiks on leida 

 

arutleb eakohaste kultuuriliste 

sõnumite ja väärtushinnangute 

üle, oskab kujundada oma 

arvamust ning väljendada 

kunsti abil emotsioone; 

 

väärtustab kultuuri ja inimese 

loovust, osaleb nii individuaal- 

kui ka koostööprojektides ning 

peab tähtsaks lahenduste 

otsimist ja loovat mõtlemist; 

 

mõistab kunsti osatähtsust 

nüüdisaegses ühiskonnas, 

aktsepteerib erinevaid 

kultuurinähtusi; 

 

tunneb vastutust 

kultuuritraditsioonide säilimise 

eest;  

 

seostab kunsti ja kultuuri ning 

teaduse ja tehnoloogia arengut 

nii minevikus kui ka 

tänapäeval; 

 

omab ülevaadet 

kunstivaldkonnaga 

seonduvatest elukutsest, 

ametitest ja edasiõppimise 

võimalustest. 

identiteet 

 Teabekeskkond 

 Väärtused ja 

kõlblus 

 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

 Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 
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ja infomaterjalide kujunduses. 

 

Näited Eesti kunstnike, arhitektide ja 

disainerite loomingust 

probleemile uus ning parem 

lahendus; 

 hindab virtuaalset keskkonda 

eetilisuse ja turvalisuse 

seisukohast. 

 

 

 


