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1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

1. Oma loomingulise potentsiaali tunnetamine ja arendamine, visuaalsete kunstide, 

väljendusvahendite tundmaõppimine ning erinevate kunstiteoste loomine, 

rakendades loovalt õpitud teadmisi ja tehnikaid; 

2. Erinevate mõtlemis- ja tegutsemisviiside kasutamine nii loometegevuses kui ka 

igapäevases elus; 

3. Kunstiteoste ja visuaalse keskkonna analüüsimine, kasutades põhikoolis omandatud 

ainealast terminoloogiat, oma arvamuse põhjendamine; 

4. Esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetiliste, eetiliste, funktsionaalsete ja 

ökoloogiliste aspektide märkamine; 

5. Mineviku kunstipärandi ja nüüdisaegse kunsti tundmaõppimine ja väärtustamine; 

6. Kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengu seostamine ning 

kunsti kui kultuuridevahelise suhtluskeele mõistmine, kultuurilise mitmekesisuse 

teadvustamine; 

7. Põhikooli lõpuks kunsti rolli teadvustamine nii oma elus kui ka ühiskonnas ja 

visuaalses keskkonnas orienteerumine. 

 
 

2. Õppeaine kirjeldus 

Põhikooli kunstiõpetuses omandatakse visuaalse hariduse algtõed ning arendatakse 

mõtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskusi ning kunstioskusi, et toetada isiksuslikku 

arengut ning toimetulekut tänapäevases mitmekultuurilises maailmas. Kunst võimaldab 

põhikooliõpilastel tunnetada endas loojat ning toetab seeläbi aktiivse maailmavaate 

omaksvõttu ja ettevõtlikku ellusuhtumist.  

Kunstiõpetuses kujundatakse ja arendatakse õpilastes järgmisi osaoskusi:  

 uurimine ja oma ideede arendamine; 

 väljendusvahendite loov rakendamine; 

 teadmised visuaalkultuurist; 

 mõtestamine ja refleksioon. 

 

Osaoskuste kujundamine ja arendamine on omavahel põimunud nii õpilase loova ning 

iseseisva mõtlemisoskuse arenemine kui ka  uute teadmiste omandamise, kinnistamise ning 

praktilise loovtegevuse kaudu. Oskuste kujundamine on järjepidev protsess ja oma 

kogemustega seostatakse teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva 
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kunsti seostest, ruumilise keskkonna disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadest. 

Avastatakse ja luuakse seoseid teistes õppeainetes käsitletavate ajastute ja teemadega. 

Kunsti käsitletakse nii omaette väärtussüsteemi kui ka võtmena ümbritseva elu 

mõtestamiseks, mõistmiseks ja tunnetamiseks. Kunsti mõistmise parandamiseks 

korraldatakse õppekäikusid muuseumidesse ja galeriidesse. Kunstiajaloost näidete valikul 

lähtutakse üldisematest teemadest ega taotleta kronoloogilise ülevaate andmist. Peamine on 

luua sild mineviku ja nüüdisaja nähtuste vahel. Kõigi teemade käsitlemisel tuuakse 

võimalikult palju näiteid kunstist ja visuaalsest kultuurist Eestis. 

I kooliastmes 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.  

II kooliastmes 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.  

III kooliastmes omandatakse teoreetilisemal tasemel teadmisi kunsti nii märgilistest (sümbol, 

allegooria, tsitaat jne) 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.  

 

3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 

3. klassi lõpetaja: 

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. 



5 
 

3.1. Õppesisu, õpitulemused ja õppetegevus I kooliastmes 

I kooliastmes õpetatakse õppeaineid kunst ja tööõpetus lõimitult õppeainena “Kunsti- ja 

tööõpetus”. 

Kunsti õppesisu: 

Kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides, kunstitehnikad ja materjalid 

Reaalsed ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad.  

Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv,vorm, ruum, rütm).  

Inimeste, esemete ja loodusobjektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine 

kujutamisel.  

Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine, 

trükkimine, kollaaži valmistamine, pildistamine, vormimine, voolimine jne) Töövahendite  

otstarbekas ja ohutu käsitsemine.  

Pildilised jutustused: joonistus, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon.  

Kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, ruum ja ehitis keskkonnas. Disain igapäevaelus: 

tarbeesemete vormi, materjali ja otstarbe seosed.  

Turvaline ja keskkonnasäästlik tarbimine.  

Ideede esitamise kavandid ja mudelid. 

 

Kunsti õpitulemused: 

3. klassi lõpetaja: 

1) esitab oma ideede erinevaid lahendusi; 

2) rakendab kahe- ja kolmemõõtmelise  kujutamise võtteid; 

3) rakendab oma töödes mitmekesiseid  kunstitehnikaid ja töövõtteid; 

4) kasutab olulisemaid kunstimõisteid kunstiteoste ning enda ja kaaslaste loovtööde üle 

arutledes; 

5) oskab nimetada Eesti kunstnikke, lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte; 

6) uurib igapäevaste esemete vormi ja otstarbe seoseid, teab, kuidas luua ning tarbida 

säästvalt, arutleb ümbritseva visuaalse kultuuri nähtuste üle; 

7) tuleb toime virtuaalsetes keskkondades, teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid. 

 

Kunsti õppetegevused: 

Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude 

visuaalne jutustamine.  

Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, 
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katsetamine ja loominguline rakendamine.  

Oma tööde esitlemine, selgitamine. Kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine.  

Õppekäigud muuseumidesse, nüüdiskunsti näitustele.  

Kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes osalemine.  

Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Makettide ja 

kujundustööde teostamine.  

Visuaalse kultuuri näidete kriitiline (reklaamid, filmid, arvutimängud jne) vaatlemine, 

arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine.  

Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning teisi 

arvestav kasutamine.  

 

4. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 

6. klassi lõpetaja: 

1) tunnetab oma kunstivõimeid ja –huve, hindab enda ja teiste isikupära; 

2) eksperimenteerib mõtete,  vahendite, materjalide ja kunstitehnikatega; 

3) tegutseb  loovates ja uurimuslikes rühmatöödes ühise tulemuse nimel; 

4)  rakendab oma loomingulisi võimeid ja oskusi ka väljaspool kunstitundi; 

5) on avatud erinevate kunsti- ja kultuuriilmingute suhtes; 

6) tunneb huvi kunstiloomingu ja paikkondliku kultuuri vastu; 

7) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 

8) näeb loodust ja keskkonda säästva tarbimise võimalusi. 

 

 

4.1. Õppesisu, õpitulemused ja õppetegevus II kooliastmes 

Õppesisu: 

Kavandamine kui ideede arendamise protsess. Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted.  

Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja koloriit. Erinevate objektide kujutamine vaatluse 

ja mälu järgi. Liikumise kujutamine. Figuuri ja portree proportsioonid. Kujutamisõpetus.  

Värvusõpetus. Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni jne tehnikad 

ning töövõtted.  

Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest 

tänapäevani.  

Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis.  
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Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed lähiümbruses, Eestis ja maailmas, näited õpetaja 

valikul.  

Kunstiteoste analüüs. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.  

Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis. Eesti rahvakunst ja 

ehituskultuur.  

Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja 

arhitektuuri kaudu.  

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

reklaamis.  

Virtuaalsetes kunsti- ja meediakeskkondades tegutsemise eetika ja ohutus. Digitaalse kunsti 

töövahendite kasutamine (nt foto, video, digitaalgraafika, animatsioon).  

 

Õpitulemused: 

4. klassi lõpuks õpilane: 

 kujutab inimest paigalasendis; 

 jälgib pinna katmisel kujutise kontuuri; 

 segab põhivärvidest II astme värvid (värvuste tabeli eeskujul); 

 kujutab esemeid kahel horisontaalsel abijoonel (ees, taga); 

 lõikab paberist ettejoonistatud detaile.  

 

5. klassi lõpuks õpilane: 

 kasutab õpitud tehnikaid kunstitööde loomiseks; 

 kujutab inimest liikumises; 

 tõstab oma töödes tegelasi ja objekte esile suuruse, asukoha ja värvi valiku abil; 

 väljendab osalise kattumise abil esemete ja figuuride paiknemist üksteise suhtes ees- ja 

tagapool, keskel; 

 võrdleb oma ja kaaslaste töid (leiab peamised tegelased/objektid, toob esile sarnasusi ja 

erinevusi); 

 osaleb vestlustes rahvuskultuuri ja -kunsti teemadel (kodukandi rahvariided jne). 

 

6. klassi lõpuks õpilane: 

 kasutab töövahendeid ja -materjale tehnoloogiliselt õigesti, otstarbekalt ja säästvalt; 

 arvestab inimese täisfiguuri kujutamisel pea suurust ja jalgade pikkust terve kehapikkuse 

suhtes, näo kujutamisel silmade asukohta sellel; 

 kujutab temaatilistes töödes värvide abil tegevuse aega ja kohta; 
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 loob kujutatavale sisult ja vormilt sobiva tausta; 

 väljendab kujutatava suuruse muutumise abil selle paiknemist pildiruumis ees- ja tagapool; 

 kasutab taaskasutatavaid materjale oma töö teostamisel; 

 tunneb ja liigitab vaadeldud kunstitöid (skulptuur, maal, graafika). 

 
Õppetegevused: 

Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, koostöö ühise tulemuse nimel.  

Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine kujutamise  

reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine.  

Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine.  

Kunstitehnikate loov kasutamine. Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja nende loov 

kasutamine.  

Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine.  

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

Õppekäigud muuseumidesse, kunstiüritustele, nüüdiskunsti näitustele.  

 

5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 

9. klassi lõpetaja:  

1) oskab loomingulises tegevuses, loovtöö ning uurimise ja refleksiooni käigus kasutada 

loova ning kriitilise mõtlemise ja probleemilahenduse oskusi;  

2) tunnetab ning arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid 

lahendusi;  

3) eksperimenteerib mõtete, mõistete, kunstitehnikate ja uute meediumidega;  

4) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;  

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

6) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut;  

7) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja 

nüüdiskunsti rolli ühiskonnas;  

8) väljendab oma arvamusi ja teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, kasutades kunsti 

oskussõnavara;  

9) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades;  

10) mõtestab esemelise ja ruumilise keskkonna ning disaininäidete esteetilisi, eetilisi, 

funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte;  
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11) omab ülevaadet kunsti, disaini ning arhitektuuriga seotud elukutsetest ja ametitest.  

 

5.1. Õppesisu, õpitulemused ja õppetegevus III kooliastmes 

Õppesisu: 

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, otstarbele ja 

sihtgrupile.  

Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur, 

installatsioon jne). Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, 

animatsioon, 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 ja infomaterjalide kujunduses. Kirjagraafika ja graafilise kujunduse 

baasvõtted.  

Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö ning seosed 

loomemajandusega. Näited Eesti kunstnike, arhitektide ja disainerite loomingust.  

 

Õpitulemused: 

7. klassi lõpuks õpilane: 

 leiab vaatluse ja võrdlemise teel inimese ameti olulisi tunnuseid (keskkond, riietus, 

töövahendid) ning väljendab neid temaatilistes töödes; 

 segab ja kasutab maalimisel värvide eri toone; 

 loob eri vahenditega mitmesuguseid pinnamustreid; 

 teeb kollaaži; 

 tunneb ja liigitab vaadeldud kunstitöid (skulptuur, maal, arhitektuur, graafika); 

 mõistab originaali, reproduktsiooni ja võltsingu olemust; 

 märkab kujunduselemente keskkonnas. 

 

8. klassi lõpuks õpilane: 
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 leiab vaatluse ja võrdlemise teel inimese vanust ja näoilmeid kõige enam iseloomustavaid 

tunnuseid ning väljendab neid temaatilistes töödes; 

 eristab õpetaja suunamisel pildi koloriiti, oskab seda kirjeldada; 

 kujundab ornamenti (sh rahvuslikku), nimetab selle traditsioonilisi ja nüüdisaegseid 

kasutusvõimalusi; 

 oskab joonestada maja plaani ja ruumide paigutust; 

 eristab etenduses esinevaid eri kunstiliike (visuaalne kunst, muusika, liikumine); 

 eristab kultuurinähtusi ja kunstiliike (sh karikatuur, šarž, grafiti). 

 
Õppetegevused: 

Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd.  

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite 

valimine.  

Töö kavandamine, tegemine, esitlemine ja analüüsimine.  

Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni.  

Õppekäigud muuseumi, nüüdiskunsti näitustele ja kunstisündmustele.  

Ekspositsiooni arutelud, ainealase terminoloogia kasutamine.  

Infootsing erinevatest teabeallikatest.  

Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja kujundamine.  

Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine erinevatest 

vaatepunktidest lähtudes.  

 

9. klassis õpitakse kunstiajalugu. 

Õppesisu 

● kunstiajaloolise perioodi ajaline määratlus 

● ajalooline, majanduslik ja kultuuriline taust 

● arhitektuuri eripära 

● kujutav kunst 

● tarbekunst, filmikunst, fotokunst 

● tähtsamad kunstimälestised 

● tähtsamad kunstnikud ja kunstikoolkonnad 

●  seosed tänapäeva kultuuri ja kunstiga 

●  õpilaste loominguline tegevus 
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– kunsti mõisted ja valdkonnad, kunsti tekkimisteooriad, kiviaja kunst, vana-mesopotaamia 

kunst, vana-egiptuse kunst, kreeta-mükeene kunst, vana-kreeka kunst, etruski kunst, vana-

rooma kunst, vara-kristlik kunst, bütsantsi kunst, vana-vene kunst, romaani kunst, gooti 

kunst, keskaegne kunst Eestis 

– renessanss, manerism, barokk-kunst, renessanss- ja barokk-kunst Eestis, rokokoo-kunst, 

klassitsistlik kunst, romantism, realism, impressionism, india-, hiina-, jaapani- ja vana-

ameerika kunst 

 – modernismi mõiste, postimpressionism, juugend, rahvusromantism ja sümbolism, fovism, 

ekspressionism, eesti kunst 20. sajandi alguses, kubism, futurism, abstrktsionismi teke ja 

levik, nativism, sürrealism, funktsionalism ja konstruktivism, sotsrealism, eesti kunst 20. 

sajandil, abstraktne ekspressionism, popkunst, minimalism, kaasaegne kunst 

 

Õppekirjandus 

 L. Leesi Kunstilugu koolidele AVITA, 2003 

 

Soovituslik kirjandus:  
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