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Õppeaine: Kunst 
Klass: 7. klass 
Tunde nädalas ja õppeaastas: 1 tundi nädalas, kokku 35 tundi   

Rakendumine: 1.sept. 2011 
Koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava, lisa 6; Vastseliina G 

õppekava 
 

 KUNSTIPÄDEVUS 
 

Kunstipädevus seostub kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti ja Euroopa 
kultuurisaavutustest ning maailma kultuurilise mitmekesisuse mõistmist. Kunstipädevus hõlmab 
oskust väljendada enda ideid mitmekesiste kunstiliste vahenditega ning väärtustada loomingulisi 
saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas. Kunstipädevusse kuulub eneseväljendusoskus, isikupära 
teadvustamine, oskus uurida varasema kultuuripärandi varasalvi ning valmisolek leida uusi lahendusi 
muutuvates oludes. 
 

Põhikooli lõpuks õpilane: 
1) on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab oma loomingulisi võimeid ning 
väärtustab isikupäraseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi; 
2) kasutab loovtöödes mitmekesiseid visuaalseid ja muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb 
kultuuriliste sõnumite ja väärtushinnangute üle; oskab kujundada oma arvamust ning väljendada oma 
emotsioone; 
3) väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb kunstide individuaal- ja koostööprojektides ning 
hindab lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist; 
4) märkab kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab muusika ja kunsti 
osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas, aktsepteerib kultuurinähtusi ning oskab kriitilis-loominguliselt 
hinnata massi- ja süvakultuuri; 
5) väärtustab, hoiab ning arendab Eesti kultuuri, tunneb vastutust kultuuritraditsioonide säilimise eest, 
väärtustab maailmakultuuri mitmekesisust, otsib kultuurinähtuste seoseid teaduse, tehnoloogia ja 
majandusega nii minevikus kui ka tänapäeval. 
 

AINEVALDKONNA KIRJELDUS 

Kunstide valdkonna aineid ühendab tähelepanu pööramine loovuse ja eneseväljendusoskuse 
arenemisele ning tervikliku maailmapildi kujunemisele. Kunstidega tegelemise kaudu saadakse 
teadmisi erinevate väljendusvahendite ja kultuuride kohta, õpitakse tundma ennast ning mõtestatakse 
kunstide rolli ühiskonnas. 
Loomise, esitamise, teoste interpreteerimise ja analüüsimise kaudu õpitakse tundma traditsioonilisi 
ning nüüdisaegseid kunste, nende sisu, vorme ja tähendusi, kujundatakse mõistmist ning kriitikameelt. 
Oluline on mõtlemise paindlikkus ning avatus kultuurilistele ja individuaalsetele erinevustele, mis 
toetavad toimetulekut kiiresti muutuvas ja mitmekultuurilises maailmas. 
Praktiline kunstidega tegelemine arendab tundemaailma, intuitiivset ja loovat mõtlemist. Kunstidel on 
oluline osa igapäevaelu rikastava ning emotsionaalselt tasakaalustava harrastusena. 
Kunstitegevused tasakaalustavad teiste ainete valdavalt verbaalset ning analüütilist mõtlemist, lisades 
kujundliku, sünteesiva ja intuitiivse poole. Selle tulemus on terviklik mõtlemine, mis võimaldab 
loovalt läheneda probleemidele, väärtustab erinevaid lahendusi ja lahendite mitmetahulisust. 
Kunstidega tegelemine avaldab positiivset mõju kõikide ainete õppimisele. 
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Kunstiainete sisus, tegevustes ja taotlustes on ühised järgmised aspektid: 
1) teadmised kunstidest (analüüs); 
2) erinevate kunstide seostamine (süntees); 
3) ainealane (verbaalne) keel; 
4) loominguline eneseväljendus (loomine, esitamine); 
5) kunstiloomingu vastuvõtmine (kommunikatsioon, kriitika); 
6) oma-, kohaliku ja maailmakultuuri väärtustamine (mitmekultuurilisus); 
7) kultuuriväärtuste kaitsmine (jätkusuutlikkus). 
 
 

 ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE AINEVALDKONNA ÕPPEAINETES 
 
Kunstide valdkond võimaldab kõiki üldpädevusi loomulikult lõimida igapäevasesse õppetöösse nii 
teooria kui ka praktika kaudu. 
Väärtuspädevus. Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat 
kultuuriruumi identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning kultuurilist 
mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse 
eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline tegevus ja selle üle 
arutlemine õpetavad teadvustama kunste eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid, 
seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist 
erinevatesse infokanalitesse. 
Sotsiaalne pädevus. Kunstiainete uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja esitlused, 
ühismusitseerimine ja ühistes kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise 
toetamise väärtustamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. 
Kunstiteoste üle arutledes harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest 
lugupidamist. Kunstiained teadvustavad inimese kui kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides teadlikult 
ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja virtuaalsetes 
keskkondades. 
Enesemääratluspädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad õppida 
tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. Kultuuriliste ja sotsiaalsete 
teemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ja muusikapalade ainestik ning 
sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Sihiks on integreerida 
noori nüüdisühiskonda ja toetada oma identiteedi väljendamist loomingus. 
Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 
töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Nii 
individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded eeldavad info hankimist, 
selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes situatsioonides. Kunstides saavad 
õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute sobivust kontrollida, uusi oskusi katsetada ning 
järjekindlalt harjutada. Pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õppija rolli oma 
õpitegevuse juhtijana. 
Suhtluspädevus. Kunstiainetes on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, jms rääkimine, 
ulatudes lihtsast argikeelsest kirjeldusest ainespetsiifilise keelekasutuseni. Oma tööde esitlemine ning 
aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad väljendusoskuse kujunemist ning 
ainealase oskussõnavara kasutamist. Kunstides referatiivsete ja uurimistööde koostamine eeldab 
teabetekstide mõistmist ning juhib kasutama mitmesuguseid info esitamise viise (teksti, joonist, 
skeemi, tabelit, graafikut). Kunstiainetes tutvutakse kunsti ja muusika kui 
kommunikatsioonivahenditega, õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt ning „tõlkides” 
sõnumeid ühest keelest teise. 



 

 

Vastseliina Gümnaasiumi ainekava               PÕHIKOOL   III KOOLIASTE Kunst 

7 .  k l a s s   3 

Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstides rakendatavad ülesanded, kus tuleb sõnastada 
probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi; samuti analüüsida 
kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrrelda ja liigitada erinevate nähtuste 
tunnuseid ning kasutada sümboleid. 
Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstides individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud ja 
probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. Kunstide 
valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate lahenduste väärtustamine. Praktiline loovtegevus 
annab võimaluse katsetada ideede väljendamise ja esitlemise erinevaid võimalusi, leidlikult valides 
sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse tegevust planeerima, võtma vastutust 
tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka valdkonnaga seotud elukutsete ning 
institutsioonidega. 
 

LÕIMING TEISTE VALDKONNAPÄDEVUSTE JA AINEVALDKONDADEGA 
 
Nüüdisaegsele kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus. Kunstid on tihedalt seotud kõigi 
inimtegevuse valdkondade ning oma ajastu mõtteviisidega. Inimeseks olemine, sotsiaalsed suhted ja 
maailm on oma erinevates avaldumisvormides kunstide aines, seega teiste ainevaldkondadega 
suhestumine on kunstide loomulik osa. 

Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi. 
1. Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes 
ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi 
kujunemist (kunstid, eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia, 
käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide kaudu saab eriti hästi teadvustada 
kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana. 
2. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, 
variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja kirjandus, tehnoloogia, 
kehaline kasvatus. 
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine: 
1) sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning 
erinevate kultuuride kommete ja pärimustega; 
2) emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, 
funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; kirjandusest lähtudes vaadeldakse 
eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas ja kunstis, teatri- ja filmikunstis; 
3) loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, 
õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja värvide 
omadusi; 
4) matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline 
keel, struktuur, sümbolid ja meetodid); 
5) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise 
protsess, tehnoloogiad ja tehnikad); 
6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, 
reageerimiskiirust ja koordinatsiooni. 
4. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid. 
 

LÄBIVAD TEEMAD 
 
Kunstiainetes on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus tugevam. 
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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 osalema ühiseid väärtusi 
kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused). Tähtis on noorte endi 
osalemine/esinemine laulupidudel, muusikaüritustel ja õpilastööde näitustel. 
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. 
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. 
Eelnevaga haakub samuti läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” lõimimine kunstide 
õppesse. Kunstides julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate 
protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist. 
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. 
Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse erinevatele 
keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. Kunstide eriline panus teemade „Keskkonna ja 
jätkusuutlik areng” ning „Teabekeskkond” käsitlemisel on valdkondliku vaatenurga lisamine. See 
hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu info leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ja visuaalse 
kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine. Tutvutakse 
andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega. 

 
ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 
 
Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 

 tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide 
väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud 
teadmisi ja tehnikaid 

 kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus; 

 analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis omandatud ainealast 
terminoloogiat, ning põhjendab oma arvamust 

 märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja 
ökoloogilisi aspekte 

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

 seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut ning 
            mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist mitmekesisust. 

 teadvustab kunsti rolli nii oma elus kui ka ühiskonnas ja orienteerub visuaalses keskkonnas. 
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ÕPPEAINE KIRJELDUS  
 
Kunstiõppe siht on omandada visuaalne haridus ning arendada mõtlemis-, koostöö- ja 
eneseväljendusoskusi, et toetada isiksuslikku arengut ning toimetulekut tänapäevases 
mitmekultuurilises muutuvas maailmas. Kunst võimaldab õpilasel tunnetada endas loojat ning toetab 
seeläbi aktiivse maailmavaate omaksvõttu ja ettevõtlikku ellusuhtumist. 
Aine õppimise osad on: 

 uurimine ja oma ideede arendamine; 

 väljendusvahendite loov rakendamine; 

 mõtestamine ja refleksioon. 
Ülalnimetatud õppimise osad on omavahel orgaaniliselt ja tihedalt põimunud – õpilase loova ning 
iseseisva mõtlemisoskuse arenemine ja uute teadmiste omandamine kinnistuvad praktilise 
loovtegevuse kaudu. Oskuste kujunemine on järjepidev protsess ja oma kogemustega seostatakse 
teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva kunsti sidemetest, ruumilise keskkonna 
disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadest. Oluline on avastada ja luua seoseid teistes õppeainetes 
käsitletavate ajastute ja teemadega. Kunsti käsitletakse nii omaette väärtussüsteemi kui ka võtmena 
ümbritseva elu mõtestamiseks, mõistmiseks ja tunnetamiseks. 
Nii ajaloo kui ka nüüdiskunsti mõistmisele annavad aluse õppekäigud 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. 
 

 
ÕPITULEMUSED 
 
III kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 

Põhikooli lõpetaja: 
 tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid 

lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab valikuid; 

 kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. Kasutab 
kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid; 

 tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid. Võrdleb eri ajastute kunsti 
näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite, väljendusvahendite ja hinnangute muutumist 
kultuuriajaloo vältel; 

 analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid ökoloogilisest, 
esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist. Mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida 
probleemile uus ja parem lahendus; 

 kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide üle; 

 teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja 
tehnoloogia arengut; 

 mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat laias 
teemade ringis. 

 

ÕPPESISU ÜLDINE 
 

1. Kunstiteosed ja stiilid 
 Kunsti liigid ja žanrid. 
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 Lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina. 

 Erinevate kultuuride kunstiajaloo tuntumate teoste näiteid. 

 Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine. 

 Uurimuslikud ülesanded. 

 Infootsing erinevatest teabeallikatest 

 Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja 
                         kujundamine. 

 
2. Ainealane terminoloogia 

 Kunstiterminid  

 Tundides õpetatavad ja kasutatavad mõisted 

 
3. Kunstimaterjalid ja tehnikad 

 Joonistamine (söe, tušši, pintsliga, grafiitpliiatsiga jne.) Esemete modelleerimine 
valguse-varjuga (valgus, läige, langev ja omavari, täis- ja poolvari, refleks). 

 Maalimine. Maalitehnikad. Värviperspektiiv. Koloriit.  Kujutamise viisid: 
stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne. 

 Kollaaž. 
 Skulptuur. Modelleerimine ja konstrueerimine mitmesugustest materjalidest (nt papp, 

plastid, puit, traat jne). 

 Installatsioon, assamblaaž. 
 Väljendusvahendite vastavus ideele. 

 Loomingulised praktilised tööd. 

 Loometöö esitlemine. 
 

4. Digitaalsed tehnoloogiad 
 Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, animatsioon, 

digitaalgraafika) 

 Loomingulised praktilised tööd. 

 Loometöö esitlemine. 

5. Disain 
 Kunstiteose vorm ja kompositsioon. 

 Disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni. 

 Disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. 

 Disain Eestis ja rahvusvahelised suundumused. 

 Keskkonna kujundamine sise- ja välisruumis.  

 Kombinatoorika geomeetrilistest elementidest ruumis ja tasapinnal. 

 Tööd joonlaua ja sirkliga (pinnalaotus pakendi või maketi jaoks). 

 Loomingulised praktilised tööd. 

 Loometöö esitlemine. 

6. Arhitektuur 

 Arhitektuuri funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. 

 Inimese ja ruumilise keskkonna suhted. 

 Arhitektuur Eestis ja rahvusvahelised suundumused 

 Uurimuslikud ülesanded. 

 Infootsing erinevatest teabeallikatest. 



 

 

Vastseliina Gümnaasiumi ainekava               PÕHIKOOL   III KOOLIASTE Kunst 

7 .  k l a s s   7 

 Loomingulised praktilised tööd. 

 Loometöö esitlemine. 

7. Graafiline disain 
 Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis 

 Sümbol, allegooria ja tsitaat kui sõnumikandjad 

 Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 

 Teksti kujundamine  

 Initsiaal. 

 Fantaasiakiri. 

 Tarbegraafiline kiri (nt pakend, etikett jne). 

 Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes  

 Loomingulised praktilised tööd 

 Loometöö esitlemine. 

8. Eesti kunsti suurkujud ja teosed 
 Eesti rahvusliku kunsti algus ( J. Köler, A.Weitzenberg, A. Adamson) 

 Rahvusromantism ( O.Kallis, N.Triik, K.Raud) 

 20. saj. maalikunstivoolud Eesti kunstnike loomingus. (kubism, ekspressionism, 
fovism, impressionism, neiimpressionism, abstraktsionism jne. ( K.Mägi, A.Vabbe, 
E.Viiralt, E.Kits jne.) 

 Sotsrealism. Kunst okupatsiooni ajal. 

 Eesti kunst 1955 – 1975  

 Eesti kunst 1975 – 1990 

 Taasiseseisvunud Eesti kunst 

 Loomingulised praktilised tööd 

 Loometöö esitlemine. 

 Uurimuslikud ülesanded. 

 Infootsing erinevatest teabeallikatest 

 Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja 
                         kujundamine. 

 

9. Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad 
 Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut 

 Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine 

 Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö 
 
 
 

ÕPPESISU 7. KLASS:  
 

Kunstiteosed ja stiilid 
 Kunsti liigid ja žanrid. 
 Lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina. 

 Erinevate kultuuride kunstiajaloo tuntumate teoste näiteid. 

 Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine. 

 Uurimuslikud ülesanded. 

 Infootsing erinevatest teabeallikatest 
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 Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja 
                         kujundamine. 

 
Ainealane terminoloogia 

 Kunstiterminid  

 Tundides õpetatavad ja kasutatavad mõisted 

 
Kunstimaterjalid ja tehnikad 

 Joonistamine (söe, tušši, pintsliga, grafiitpliiatsiga jne.) Esemete modelleerimine 
valguse-varjuga (valgus, läige, langev ja omavari, täis- ja poolvari, refleks). 

 Maalimine. Maalitehnikad. Värviperspektiiv. Koloriit.  Kujutamise viisid: 
stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne. 

 Kollaaž. 
 Installatsioon, assamblaaž. 
 Väljendusvahendite vastavus ideele. 

 Loomingulised praktilised tööd. 

 Loometöö esitlemine. 
 

Digitaalsed tehnoloogiad 
 Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, animatsioon, 

digitaalgraafika) 

 Loomingulised praktilised tööd. 

 Loometöö esitlemine. 

Disain 
 Kunstiteose vorm ja kompositsioon. 

 Disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni. 

 Disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. 

 Tööd joonlaua ja sirkliga (pinnalaotus pakendi või maketi jaoks). 

 Loomingulised praktilised tööd. 

 Loometöö esitlemine. 
 

Graafiline disain 
 Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis 

 Sümbol, allegooria ja tsitaat kui sõnumikandjad 

 Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 

 Teksti kujundamine  

 Tarbegraafiline kiri (nt pakend, etikett jne). 

 Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes  

 Loomingulised praktilised tööd 

 Loometöö esitlemine. 
 

Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad 
 Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut 

 Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine 

 Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö 
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ÕPITULEMUSED  
 
7. klassi lõpetaja: 

 tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid 
lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab valikuid; 

 kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. Kasutab 
kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid; 

 tunneb maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid. Võrdleb eri ajastute kunsti näiteid, 
kirjeldades ning mõtestades sõnumite, väljendusvahendite ja hinnangute muutumist 
kultuuriajaloo vältel; 

 Mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem lahendus; 

 kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide üle; 

 teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja 
tehnoloogia arengut; 

 mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat laias 
teemade ringis. 

 
 
ÕPPETEGEVUS 7. KLASSIS 
 

 Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd. 

 Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite valimine. 

 Tööde teostamine ja esitlemine. 

 Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni. 

 Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja arutelud, ainealase terminoloogia 
kasutamine. 

 Infootsing erinevatest teabeallikatest. Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja 
kujundamine. 

 


