
Ainevaldkond: kunstid 
Aine: kunst 
I kooliaste 
Üldpädevuste kujundamine: 
Väärtuspädevus. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning kultuurilist 
mitmekesisust. Käsitletavate teemade ja analüüside kaudu toetatakse eetiliste ja esteetiliste 
väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad 
teadvustama kunste eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid. Kasvatatakse 
teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse infokanalitesse.  
Sotsiaalne pädevus. Kunstiainete uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja 
esitlused ja ühistes kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise 
toetamise väärtustamist. Kunstiteoste üle arutledes harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist 
ning teiste arvamustest lugupidamist. Kunstiainete abil teadvustame  inimese kunstilise 
tegevuse ja loomingu mõju looduses ja ühiskonnas laiemalt. 
Enesemääratluspädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad 
õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. 
Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 
töövormide rakendamise kaudu (individuaalsed, rühma- ja uurimistööd). Kunstides saavad 
õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada.  
Suhtluspädevus. Oma tööde esitlemine ning aruteludes osalemine toetavad väljendusoskuse 
kujunemist ning ainealase oskussõnavara kasutamist.  
Matemaatikapädevus. Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstides rakendatavad 
ülesanded, kus tuleb sõnastada probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja 
analüüsida tulemusi, võrrelda ja liigitada erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada 
sümboleid. 
Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetab kunstis õpitava sidumine 
igapäevaelu nähtustega. Õpitakse tegevust planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni viimise 
ja tulemuse eest. Tutvutakse ka valdkonnaga seotud elukutsetega. 
 
Lõimumine teiste valdkondadega: 
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: 
Sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning 
erinevate kultuuride kommete ja pärimustega; 
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; 
 Loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist 
eripära, õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, 
valguse ja värvide omadusi; 
Matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist 
(matemaatiline keel, struktuur, sümbolid ja meetodid); 



Käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist 
(loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad); 
Kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, 
reageerimiskiirust ja koordinatsiooni. 
 
Läbivad teemad: 
Väärtused ja kõlblus.Kultuuriline identiteet. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku 
ja maailma kultuuripärandiga (muuseumikülastused, reproduktsioonide analüüsimine), 
kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevate kunsti ja 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 osalemine/esinemine 
erinevatel kunstikonkurssidel jaõpilastööde näitustel. 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Teema seondub kunstides oma võimete ja huvide 
teadvustamisega ja õpioskuste omandamisega. Tutvutakse kunstide mitmekülgsete 
väljunditega igapäevaelus ning kunstidega seotud elukutsetega. 
Tehnoloogia ja innovatsioon. Teema  on seotud kunstidele omaste praktiliste 
loovtegevustega, mille vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja 
katsetatakse uusi võimalusi. 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kunstides julgustatakse kujundama ja väljendama oma 
seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja 
elluviimist. 
Tervis ja ohutus. Kunstiainetes teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt 
tasakaalustavat mõju, neist võivad alguse saada elu jooksul püsivad harrastused. Kunstides 
kasutatakse paljusid materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb järgida ohutuse 
ning otstarbekuse printsiipe. Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, 
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng ja teabekeskkond. tähelepanu pööratakse 
erinevatele keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. Nende teemade käsitlemist 
võimaldavad erinevad kunstialased tegevused (nt info leidmine kunsti kohta, visuaalse kunsti 
väljendusvahenditega tutvumine). 
Õpitulemused I kooliastme lõpuks: 
3. klassi lõpetaja: 
1) tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab julgelt oma 
mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi; 
2) tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega; kirjeldab oma ja kaaslaste töid 
ning väärtustab erinevaid lahendusi; 
3) leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema 
esiletoomiseks, paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni; 
4) kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning 
tehnikaid; 
5) tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja näitustel 
ning arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid; 
6) seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise 
põhimõtteid; 
7) kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsete kultuurija 
õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid. 
 
 
 
 



Klass: 1. klass 
Tundide arv nädalas: 2 
Õppe-kasvatustöö eesmärgid: 
Õpilane 
• tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest; 
• tegutseb õpetaja juhendamisel või iseseisvalt, kirjeldab oma ja kaaslastetöid ning väärtustab 
erinevaid lahendusi; 

• kasutab erinevaid joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid; 
• väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise põhimõtteid. 
 
Õppesisu-ja tegevused: 
Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). Inimeste, esemete ja 
looduse objektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine kujutamisel.Erinevate 
kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine, trükkimine, 
kollaaž, pildistamine, vormimine jne). Pildilised jutustused: joonistus, illustratsioon. Disain 
igapäevaelus: trükis (pintslitrükk), tarbevorm. Vormi, otstarbe, materjali ja tehnoloogia seosed 
ning nende arvestamine kujundamisel. Turvaline ning keskkonnasäästlik tarbimine. 
Lähiümbruse loodus ja ehituskunst.  
Õpitulemused:  

Õpitulemused Algtase / 
teadmine 

Kesktase / 
rakendamine 

Kõrgtase / 
arutlemine 

Tunneb rõõmu kunstis 
mängulisest ja loovast 
tegutsemisest. 

Osaleb kunstis mängulises 
ja loovast tegevuses. 

Tunneb rõõmu kunstis 
mängulisest ja loovast 
tegutsemisest. 

Tunneb rõõmu kunstis 
mängulisest ja loovast 
tegutsemisest ja 
kasutab oma ideid ja 
fantaasiat. 

Tegutseb õpetaja 
juhendamisel või 
iseseisvalt, kirjeldab 
oma ja kaaslaste töid 
ning väärtustab 
erinevaid lahendusi. 

Tegutseb õpetaja 
juhendamisel, kirjeldab 
oma tööd.. 

Tegutseb õpetaja 
juhendamisel või 
iseseisvalt, kirjeldab 
oma ja kaaslaste 
töid ning väärtustab 
erinevaid lahendusi. 

Tegutseb  õpetaja 
juhendamise järel,  
väärtustab  ja pakub 
erinevaid lahendusi. 
Kirjeldab oma ja 
kaaslaste töid. 

Kasutab erinevaid 
joonistamise, 
maalimise ja 
skulptuuri töövõtteid 
ning tehnikaid. 

Kasutab õpetaja 
juhendamisel erinevaid 
joonistamise, maalimise ja 
skulptuuri töövõtteid ning 
tehnikaid. 

Kasutab erinevaid 
joonistamise, 
maalimise ja 
skulptuuri töövõtteid 
ning tehnikaid. 

Kasutab valdavalt 
iseseisvalt erinevaid 
joonistamise, 
maalimise ja 
skulptuuri töövõtteid 
ning tehnikaid. 

Väärtustab 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 
põhimõtteid. 

Püüab väärtustada 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 
põhimõtteid. 

Väärtustab 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 
põhimõtteid. 

Oskab kasutada 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 
põhimõtteid. 

 
 
 
  
 
 
 
 



Klass: 2. klass 
Tundide arv nädalas: 2 
Õppe-kasvatustöö eesmärgid: 
Õpilane 
• tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab oma 
loomingulisust; 

• tegutseb õpetaja juhendamisel või iseseisvalt, arvestades kaaslastega,  kirjeldab oma ja 
kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi; 

• leiab kujutatava iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi, paneb tähele värvide 
koosmõju; 

• kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid; 
• teab üksikuid (mõnda) lähiümbruse kunsti- ja kultuuriobjekti.  Osaleb arutluses kunsti üle; 
• väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise põhimõtteid; 
• teab mis on  visuaalne ja virtuaalne kultuur ning teadvustab  meedia võimalusi ja ohtusid. 
 
Õppesisu-ja tegevused: 
Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). Inimeste, esemete ja 
looduse objektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine kujutamisel.Erinevate 
kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine, trükkimine, 
kollaaž,  vormimine jne). Pildilised jutustused: joonistus, maal, illustratsioon, koomiks.Disain 
igapäevaelus: trükis, tarbevorm. Vormi, otstarbe, materjali jatehnoloogia seosed ning nende 
arvestamine kujundamisel.Turvaline ning keskkonnasäästlik tarbimine.Kunstiteosed kohalikes 
muuseumides ja kunstigaleriides. Lähiümbruse loodus ja ehituskunst.Kunstiteoste, visuaalse 
kommunikatsiooni ja meedia roll ning mõju igapäevaelus. 
 
Õpitulemused:  

Õpitulemused Algtase / 
teadmine 

Kesktase / 
rakendamine 

Kõrgtase / 
arutlemine 

Tunneb rõõmu kunstis 
mängulisest ja loovast 
tegutsemisest ning 
katsetab oma 
loomingulisust. 
 

Osaleb kunstis mängulises 
ja loovast tegevuses ja 
katsetab oma 
loomingulisust. 

Tunneb rõõmu kunstis 
mängulisest ja loovast 
tegutsemisest ning 
katsetab oma 
loomingulisust. 
 

Tunneb rõõmu kunstis 
mängulisest ja loovast 
tegutsemisest ning 
katsetab aktiivselt oma 
loomingulisust. 
 

Tegutseb õpetaja 
juhendamisel või 
iseseisvalt, arvestades 
kaaslastega,  kirjeldab 
oma ja kaaslaste töid 
ning väärtustab 
erinevaid lahendusi. 

Tegutseb õpetaja 
juhendamisel või 
iseseisvalt,  kirjeldab oma 
ja kaaslaste töid ning 
väärtustab erinevaid 
lahendusi. 

Tegutseb õpetaja 
juhendamisel või 
iseseisvalt, arvestades 
kaaslastega,  kirjeldab 
oma ja kaaslaste  töid 
ning väärtustab 
erinevaid lahendusi. 

Tegutseb õpetaja 
juhendamisel või 
iseseisvalt, arvestades 
kaaslastega,  kirjeldab 
oma ja kaaslaste töid 
ning väärtustab ja 
pakub erinevaid 
lahendusi- 

Leiab kujutatava 
iseloomulikumad 
jooned, valib sobiva 
kujutusviisi, paneb 
tähele värvide 
koosmõju. 

Õpetaja juhendamise abil  
leiab kujutatava 
iseloomulikumad jooned, 
valib sobiva kujutusviisi, 
paneb tähele värvide 
koosmõju. 

Leiab kujutatava 
iseloomulikumad 
jooned, valib sobiva 
kujutusviisi, paneb 
tähele värvide 
koosmõju. 

Leiab kujutatava 
iseloomulikumad 
jooned, valib 
iseseisvalt  sobiva 
kujutusviisi, paneb 
tähele värvide 
koosmõju. 

Kasutab erinevaid Kasutab õpetaja Kasutab erinevaid Kasutab valdavalt 



joonistamise, 
maalimise, ja 
skulptuuri töövõtteid 
ning tehnikaid. 

juhendamisel erinevaid 
joonistamise, maalimise ja 
skulptuuri töövõtteid ning 
tehnikaid. 

joonistamise, 
maalimise ja 
skulptuuri töövõtteid 
ning tehnikaid. 

iseseisvalt erinevaid 
joonistamise, 
maalimise ja 
skulptuuri töövõtteid 
ning tehnikaid. 

Teab üksikuid 
(mõnda) lähiümbruse 
kunsti- ja 
kultuuriobjekti.  
Osaleb arutluses 
kunsti üle. 

Teab  mis on kunsti ja 
kultuuriobjekt. Osaleb 
arutluses kunsti üle. 

Teab üksikuid 
lähiümbruse kunsti- ja 
kultuuriobjekte.  
Osaleb arutluses kunsti 
üle. 

Tunneb  üksikuid 
lähiümbruse kunsti- ja 
kultuuriobjekte.  
Osaleb arutluses kunsti 
üle. 

Väärtustab 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 
põhimõtteid. 

Püüab väärtustada 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 
põhimõtteid. 

Väärtustab 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 
põhimõtteid. 

Oskab kasutada 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 
põhimõtteid. 
 

Teab mis on  
visuaalne ja virtuaalne 
kultuur ning 
teadvustab  meedia 
võimalusi ja ohtusid.  

Mõistabõpetaja abiga mis 
on  visuaalne ja virtuaalne 
kultuur ning teadvustab  
meedia võimalusi ja 
ohtusid.  

Teab mis on  visuaalne 
ja virtuaalne kultuur 
ning teadvustab  
meedia võimalusi ja 
ohtusid. 

Teab mis on  visuaalne 
ja virtuaalne kultuur 
ning teadvustab  
meedia võimalusi ja 
ohtusid ja oskab tuua 
näiteid ümbritsevast 
elust. 

 
Klass: 3. klass 
Tundide arv nädalas: 1 
Õppe-kasvatustöö eesmärgid: 
Õpilane 
• tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab julgelt oma mõtete 
ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi; 

• tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega; kirjeldab oma ja kaaslastetöid 
ning väärtustab erinevaid lahendusi; 

• leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema 
esiletoomiseks, paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;  

• kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning 
tehnikaid; 

• tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja näitustel 
ning arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid; 

• seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise 
põhimõtteid; 

• kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurija 
õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid. 

 
Õppesisu-ja tegevused: 
Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). Inimeste, esemete 
jalooduse objektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine kujutamisel.Erinevate 
kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine, trükkimine, 
kollaaž, pildistamine, vormimine jne). Pildilised jutustused: joonistus, maal, illustratsioon, 
koomiks, fotoseeria, animatsioon. Disain igapäevaelus: trükis, tarbevorm, ruum ja ehitis 
keskkonnas. Vormi, otstarbe, materjali ja tehnoloogia seosed ning nende arvestamine 



kujundamisel. Turvaline ning keskkonnasäästlik tarbimine. Kunstiteosed kohalikes 
muuseumides ja kunstigaleriides, ajaloolised kunstitehnikad ja materjalid. Lähiümbruse 
loodus ja ehituskunst. Reaalsed ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad. Kunstiteoste, 
visuaalse kommunikatsiooni ja meedia roll ning mõju igapäevaelus. 
 
Õpitulemused: 

Õpitulemused Algtase / 
teadmine 

Kesktase / 
rakendamine 

Kõrgtase / 
arutlemine 

Tunneb rõõmu kunstis 
mängulisest ja loovast 
tegutsemisest ning 
katsetab julgelt oma 
mõtete ja ideede 
erinevaid visuaalseid 
väljendusi. 

Tunneb rõõmu kunstis 
mängulisest ja loovast 
tegutsemisest ning katsetab 
oma loomingulisust. 
 

Tunneb rõõmu kunstis 
mängulisest ja loovast 
tegutsemisest ning 
katsetab julgelt oma 
mõtete ja ideede 
erinevaid visuaalseid 
väljendusi. 

Tunneb rõõmu kunstis 
mängulisest ja loovast 
tegutsemisest ning 
väljendab julgelt oma 
mõtete ja ideede 
erinevaid visuaalseid 
väljendusi. 

Tegutseb iseseisvalt ja 
teeb koostööd, 
arvestades 
kaaslastega; kirjeldab 
oma ja kaaslastetöid 
ning väärtustab 
erinevaid lahendusi. 

Tegutseb õpetaja 
juhendamisel või 
iseseisvalt, arvestades 
kaaslastega,  kirjeldab oma 
ja kaaslaste 
töid ning väärtustab 
erinevaid lahendusi. 

Tegutseb iseseisvalt ja 
teeb koostööd, 
arvestades kaaslastega; 
kirjeldab oma ja 
kaaslaste töid ning 
väärtustab erinevaid 
lahendusi. 

Tegutseb iseseisvalt ja 
teeb koostööd, 
arvestades kaaslastega; 
analüüsib oma ja 
kaaslaste töid ning 
väärtustab erinevaid 
lahendusi. 

Leiab kujutatava 
kõige 
iseloomulikumad 
jooned, valib sobiva 
kujutusviisi olulisema 
esiletoomiseks, paneb 
tähele värvide 
koosmõju ja pildi 
kompositsiooni. 

Leiab kujutatava 
iseloomulikumad jooned, 
valib sobiva kujutusviisi, 
paneb tähele värvide 
koosmõju. 

Leiab kujutatava kõige 
iseloomulikumad 
jooned, valib sobiva 
kujutusviisi olulisema 
esiletoomiseks, paneb 
tähele värvide 
koosmõju ja pildi 
kompositsiooni. 

Kasutab loomingulises 
tegevuses kujutatava 
iseloomulikke jooni,  
valib sobiva 
kujutusviisi olulisema 
esiletoomiseks, oskab 
kasutada värvide 
koosmõju ja arvestab 
pildi kompositsiooni. 

Kasutab erinevaid 
joonistamise, 
maalimise, 
pildistamise ja 
skulptuuri töövõtteid 
ning tehnikaid. 

Kasutab erinevaid 
joonistamise, maalimise ja 
skulptuuri töövõtteid ning 
tehnikaid. 

Kasutab erinevaid 
joonistamise, 
maalimise, 
pildistamise ja 
skulptuuri töövõtteid 
ning tehnikaid. 

Valib ja kasutab 
õigesti erinevaid 
joonistamise, 
maalimise, 
pildistamise ja 
skulptuuri töövõtteid 
ning tehnikaid. 

Tunneb lähiümbruse 
olulisi kunsti- ja 
kultuuriobjekte, käib 
kunstimuuseumides ja 
näitustel ning arutleb 
kunsti üle, kasutades 
õpitud ainemõisteid. 

Teab üksikuid lähiümbruse 
kunsti- ja kultuuriobjekte.  
Osaleb arutluses kunsti üle. 

Tunneb lähiümbruse 
olulisi kunsti- ja 
kultuuriobjekte, käib 
kunstimuuseumides ja 
näitustel ning arutleb 
kunsti üle, kasutades 
õpitud ainemõisteid. 

Tunneb olulisi kunsti- 
ja kultuuriobjekte, 
käib 
kunstimuuseumides ja 
näitustel ning arutleb 
kunsti üle, kasutades 
õpitud ainemõisteid. 

Seostab vormi 
otstarbega ning 
väärtustab 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 

Väärtustab 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 
põhimõtteid. 

Seostab vormi 
otstarbega ning 
väärtustab 
keskkonnateadlikke 
kasutamise ja loomise 

Seostab vormi 
otstarbega ning 
väärtustab ja kasutab 
keskkonnateadlikke 
põhimõtteid. 



põhimõtteid. põhimõtteid. 
Kirjeldab visuaalse 
kultuuri näiteid, tuleb 
toime nii reaalsetes 
kui ka virtuaalsetes 
kultuurija 
õppekeskkondades 
ning teadvustab 
meedia võimalusi ja 
ohtusid. 

Teab mis on  visuaalne ja 
virtuaalne kultuur ning 
teadvustab  meedia 
võimalusi ja ohtusid. 

Kirjeldab visuaalse 
kultuuri näiteid, tuleb 
toime nii reaalsetes kui 
ka virtuaalsetes 
kultuuri ja 
õppekeskkondades 
ning teadvustab 
meedia võimalusi ja 
ohtusid. 

Kirjeldab ja analüüsib 
visuaalse kultuuri 
näiteid, tuleb toime nii 
reaalsetes kui ka 
virtuaalsetes kultuuri 
ja õppekeskkondades 
ning teadvustab 
meedia võimalusi ja 
ohtusid. 

 
Aine: kunst 
II kooliaste 
Üldpädevuste kujundamine: 
Väärtuspädevus. 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.  
Sotsiaalne pädevus. Kunstiainete uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja 
esitlused, ühistes kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise 
toetamise väärtustamist. 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, kunstiteosed jne) aitab 
kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti.  
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 
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). Kunstiaines 
tutvutakse kunsti kui kommunikatsioonivahenditega, õppides tundma talle eriomast 
mitteverbaalset keelt ning „tõlkides” sõnumeid ühest keelest teise. 
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. 
 
Lõimumine teiste valdkondadega: 
Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Kunstide 
kaudu saab eriti hästi teadvustada kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna 
innovatsiooni allikana.Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, 
rütm, plaan, stiil,variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja 
kirjandus, tehnoloogia, kehaline kasvatus. 
Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine: 
Sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning 
erinevate kultuuride kommete ja pärimustega; 
Emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, 
funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust. 
Kirjandusest lähtudes vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride lugusid kunstis. 
Loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese nägemismeele füsioloogilist eripära, õpitakse 
tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning  valguse ja värvide omadusi; 
Matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist 
(matemaatiline keel, struktuur, sümbolid ja meetodid); 
Käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist 
(loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad); 
 
Läbivad teemad: 
Teemad „Väärtused ja kõlblus” ning „Kultuuriline identitee t”  on kunstiainetele 
eriomased.Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, 
teadvustataksekultuuri rolli igapäevaelus, kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii 
erinevatessekultuuritraditsioonidesse kui ka kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute 
ideede ningisiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse 
osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid) Tähtis on 
noorte endi osalemine õpilastööde näitustel. 
Teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” seondub kunstides oma võimete ja 
huvideteadvustamine, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja 
tegutsemisstrateegiate, shõpioskuste 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 ka läbiva teemaga „Tervis ja ohutus”. Kunstides kasutatakse paljusid materjale, 
töövahendeid, 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 kunsti kohta, visuaalse kommunikatsiooni 
väljendusvahendid, keskkonna visuaalne kujundamine. Tutvutakse meediakeskkonna 
võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega 
 
Õpitulemused II kooliastme lõpuks: 
6. klassi lõpetaja: 
 tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid 
ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab; 
kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse 
kompositsiooni baasoskusi; 
rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, video, 
digitaalgraafika, animatsioon jne); 
analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva 
eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes; 
mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas eesmärgipärasust, uuenduslikkust, 
esteetilisust ja ökoloogilisust; 
mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 
leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid; 
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. 
 
Klass: 4. klass 
Tundide arv nädalas: 2 
Õppe-kasvatustöö eesmärgid: 
Õpilane:  
• tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide 
väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud 
teadmisi ja tehnikaid; 

• analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda ning põhjendab oma arvamust; 
• märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja 
ökoloogilisi aspekte; 

• õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit; 
• seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut ning 
teadvustab kultuurilist mitmekesisust. 

 
Õppesisu-ja tegevused: 
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kompositsiooni tasakaal. Liikumise 
kujutamine. Maali, joonistuse, graafika, kollaaži tehnikad ning töövõtted. Sõnumite ja 
emotsioonide edastamise võtted. Kunstiteose analüüs. Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 
Eesti rahvakunst ja ehituskultuur. Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna 
parandamine kunsti  kaudu.Piltide, teksti ja liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite 
kasutamine meedias ja reklaamis. 
 
 
 
 
 



Õpitulemused:  
Õpitulemused Algtase / 

teadmine 
Kesktase / 

rakendamine 
Kõrgtase / 
arutlemine 

Tunnetab oma 
kunstivõimeid ja-
huve; väljendab 
visuaalsete 
vahenditega oma 
mõtteid, ideid ja 
teadmisi. 

Tunnetab  õpetaja abiga 
oma kunstivõimeid ja -
huve; väljendab visuaalsete 
vahenditega oma mõtteid, 
ideid ja teadmisi. 

Tunnetab oma 
kunstivõimeid ja -
huve; väljendab 
visuaalsete 
vahenditega oma 
mõtteid, ideid  
ja teadmisi. 

Tunnetab  ja kasutab 
oma kunstivõimeid ja -
huve; väljendab 
visuaalsete 
vahenditega oma 
mõtteid, ideid ja 
teadmisi. 

Kujutab ja kujundab 
nii vaatluste kui ka 
oma ideede põhjal, 
kasutades visuaalse 
kompositsiooni 
baasoskusi. 

Kujutab ja kujundab 
õpetaja abiga  nii vaatluste 
kui ka oma ideede põhjal, 
kasutades visuaalse 
kompositsiooni baasoskusi. 
 

Kujutab ja kujundab 
nii vaatluste kui ka 
oma ideede põhjal, 
kasutades visuaalse 
kompositsiooni 
baasoskusi. 

Kujutab ja kujundab 
iseseisvalt nii vaatluste 
kui ka oma ideede 
põhjal, kasutades 
visuaalse 
kompositsiooni 
baasoskusi. 

Rakendab erinevaid 
kunstitehnikaid (maal, 
joonistus, kollaaž, 
skulptuur) 

Rakendab juhendaja abiga 
erinevaid kunstitehnikaid 
(maal, joonistus, kollaaž, 
skulptuur) 
 

Rakendab erinevaid 
kunstitehnikaid (maal, 
joonistus, kollaaž, 
skulptuur) 

Rakendab iseseisvalt 
erinevaid 
kunstitehnikaid (maal, 
joonistus, kollaaž, 
skulptuur) 

Mõistab tehismaailma 
ja selle kasutaja suhet; 
peab silmas 
eesmärgipärasust, 
uuenduslikkust, 
esteetilisust ja 
ökoloogilisust. 

Mõistab tehismaailma ja 
selle kasutaja suhet õpetaja 
abiga.  
 

Mõistab tehismaailma 
ja selle kasutaja suhet; 
peab silmas 
eesmärgipärasust, 
uuenduslikkust, 
esteetilisust ja 
ökoloogilisust. 

Mõistab tehismaailma 
ja selle kasutaja suhet 
ja huvitub sellest; peab 
silmas 
eesmärgipärasust, 
uuenduslikkust, 
esteetilisust ja 
ökoloogilisust. 

Mõistab 
kultuuriväärtuste ja -
keskkonna kaitse 
olulisust. 

Mõistab õpetaja abiga  
kultuuriväärtuste ja -
keskkonna kaitse olulisust. 
 

Mõistab 
kultuuriväärtuste ja -
keskkonna kaitse 
olulisust. 

Mõistab 
kultuuriväärtuste ja -
keskkonna kaitse 
olulisust ja järgib seda. 

Märkab sõnumeid, 
analüüsides meediat 
ja reklaami. 

Märkab juhendaja abiga 
sõnumeid, analüüsides 
meediat ja reklaami. 
 

Märkab sõnumeid, 
analüüsides meediat ja 
reklaami. 

Märkab sõnumeid, 
analüüsides meediat ja 
reklaami ja huvitub 
sellest. 

 
 
 
 
Kunstiõpetuse ainekava 5. klass 
Õppe-ja kasvatuseesmärgid 
Õpilane: 
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 
ainealastterminoloogiat, 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; 
7) arendab manuaalseid oskusi 
 
Õppesisu 
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede 
arendamiseks. 
Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsiooni tasakaal, 
Liikumise kujutamine, liikumise edasiandmine animatsioonis 
Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, installatsiooni, digitaalgraafika ja 
animatsiooni tehnikad ning töövõtted. 
Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest tänapäevani. 
Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis. 
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti näited õpetaja valikul. Kunstiteose analüüs.  
Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 
Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis 
ja arhitektuuris. 
Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja 
arhitektuuri kaudu. 
Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju animatsioonis 
Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis. 
Õppetegevus 
1. Uurimuslikud ja loovad rühma-ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö. 
2. Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine 
kujutamise reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine. 
3. Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine. 
4. Kunstitehnikate loov kasutamine. Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja katsetamine. 
5. Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine. 
6. Koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline 
võrdlemine. 
7. Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine. 
Õpitulemused 
1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab julgelt 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, animatsioon jne); 
4) analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid 
tänapäevaeluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes; 
5) mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet 
6) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 
7) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute  
kunstiteoseid; 
8) märkab olulisemaid sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga 
seotud nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas.  



Lõiming 
Nüüdisaegsele kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus. 
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. 
Kunstiõpetuse ainekava 6. klass 
Õppe-ja kasvatuseesmärgid: 
Õpilane: 
1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete 
kunstideväljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt 
õpitudteadmisi ja tehnikaid; 
2) kasutab erinevaid mõtlemis-ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus; 
3) analüüsib kunstiteoseid 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; 
teadvustab kultuurilist mitmekesisust; 
7) arendab manuaalseid oskusi 
 
 
Õppesisu 
Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsiooni tasakaal, koloriit. 
Liikumise kujutamine. Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, installatsiooni, 
tehnikad ning töövõtted. 
Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest tänapäevani. 



Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess 
ideedearendamiseks. 
Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis. 
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed maailmas, näited õpetaja valikul. Kunstiterminid.  
Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 
Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis. Eesti rahvakunst-
rahvusornament. 
Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja 
arhitektuuri kaudu. 
Märkide ja sümbolite kasutaminemeedias ja reklaamis.  
Õppetegevus 
1. Uurimuslikud ja loovad rühma-ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö. 
2. Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine 
kujutamise reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute  
põhjendamine. 
3. Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine. 
4. Kunstitehnikate loov kasutamine.  
5. Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine. 
6. Filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine  
ja kriitiline võrdlemine. 
7. Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine. 
Õpitulemused 
1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab julgelt visuaalsete vahenditega oma 
mõtteid, ideid ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab; 
2) kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, 
3) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur) 
4) märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga ning on avatud 
erinevate kultuuriilmingute suhtes; 
5) mõistab tänapäeva 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,  
8) märkab olulisemaid sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga 
seotud nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas.  
III kooliastmekunsti ainekava üldosa 
Õppe ja kasvatuseesmärgid 
 
Kunstiõppe siht III kooliastmes 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: 
1) uurimine ja oma ideede arendamine; 
2) väljendusvahendite loov rakendamine; 
3) mõtestamine ja refleksioon. 
Manuaalsete oskuste kujunemine on järjepidev protsess ja oma kogemustega seostatakse 
teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva kunsti sidemetest, ruumilise 
keskkonna disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadest. 
Läbivad teemad 



1.Kultuuriline identiteet. Kunstikultuur 
2.Tehnoloogia ja innovatsioon. 
Erinevate materjalide ja tehnikate käsitlus 
3.Väärtused ja kõlblus. Uurimine, avastamine, ideede arendamine, seoste tekkimine 
4.Kodanikualgatus ja ettevõtlikus. Pildiline ja ruumiline väljendus 
5.Keskkonna jätkusuutlik areng. Disain ja keskkond 
6.Teabekeskkond.  
Meedia ja kommunikatsioon 
III astmes 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.  
Kunsti käsitletakse visuaalse ning sotsiaalse keskkonna osana. 
Õppesisu 
Kunstiteosed, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina. 
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum ja kontekst.  
Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 
sõnumikandjad. 
Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne. 
Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur, 
installatsioon jne).  
Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes. 
Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 
ruumilise keskkonna suhted, disain kui probleemilahendus. Arhitektuur ja disain Eestis ning 
rahvusvahelised suundumused. 
Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis. Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 
Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad. 
Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut. 
Disainerite ja arhitektide erialane töö. 
Kunstiõpetuse ainekava  
7. klass 
Õppe-ja kasvatuseesmärgid 
1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete 
kunstideväljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt 
õpitudteadmisi 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 kult 
uurilist mitmekesisust; 
7) arendab manuaalseid oskusi 
Õppesisu 
Kunstiteosed, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina. 



Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum ja kontekst.  
Väljendusvahenditevastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 
sõnumikandjad. 
Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne. 
Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, 
skulptuur,installatsioon jne).  
Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, animatsioon, 
digitaalgraafika). 
Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 
ruumilise 
keskkonna suhted, disain kui probleemilahendus. Arhitektuur ja disain estis ning  
rahvusvahelised suundumused. 
Teksti ja pildikoosmõju graafilises disainis, piktogramm.  
Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 
Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad. 
Disainerite ja arhitektide erialane töö. 
 
Õppetegevused  
1. Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd. 
2. Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja 
väljendusvahenditevalimine. Töö teostamine ja esitlemine. 
3. Disain ainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni. 
4. Infootsing erinevatest teabeallikatest. Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja 
kujundamine. 
Õpitulemused 
1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid 
lahendusvariante ja isikupäraseid teos 
tusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendabvalikuid; 
2) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. Kasutab 
kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid; 
3) tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid. Võrdleb eri ajastute kunsti 
näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite, väljendusvahendite ja hinnangute muutumist 
kultuuriajaloo vältel; 
4) 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; 
5) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide 
üle; 
6) teadvustab kunsti rolli 
ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja tehnoloogia arengut; 
7) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat 
laias teemade ringis. 
 
Kunstiõpetuse ainekava 8. klass 
Õppe-ja kasvatuseesmärgid 
1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide 
väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt 
õpitudteadmisi 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; 
7) arendab manuaalseid oskusi 
Õppesisu 
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina. 
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum ja kontekst.  
Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 
sõnumikandjad. 
Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne. 
Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur, 
installatsioon jne).  
Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, animatsioon, digitaalgraafika). 
Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 
ruumilise keskkonna suhted, disain kui probleemilahendus. Arhitektuur ja disain Eestis ning 
rahvusvahelised suundumused. 
Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis. Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 
Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad. 
Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö 
Õppetegevused  
1. Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd. 
2. Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja 
väljendusvahenditevalimine. Töö teostamine ja esitlemine. 
3. Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni. 
4. Infootsing erinevatest teabeallikatest. Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja 
kujundamine. 
Õpitulemused 
1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid 
lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab valikuid; 
2) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. Kasutab 
kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid; 
3) Võrdleb eri ajastute kunsti näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite,  
väljendusvahendite ja hinnangute muutumist kultuuriajaloo vältel; 
4) Mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem lahendus; 
5) Kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide 
üle; 
6) teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja 
tehnoloogia arengut; 
7) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat 
laias teemade ringis. 
Kunstiõpetuse ainekava 9. klass 
Õppe-ja kasvatuse 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) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti; 
5) seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut ning 
mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist mitmekesisust; 
6) arendab manuaalseid oskusi 
Õppesisu 
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina. 
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum ja kontekst.  
Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 
sõnumikandjad. 
Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne. 
Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, 
skulptuur,installatsioon jne).  
Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, animatsioon, digitaalgraafika). 
Arhitektuur ja disain Eestis ning rahvusvahelised suundumused. 
Eesti kunsti suurkujud ja teosed. Erinevate kultuuride kunstiajaloo tuntumate teoste näiteid. 
Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad. 
Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut. 
Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö.(võimalusel arhitektuuri-
või disainibüroo külastamine) 
Õppetegevused  
1. Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd. 
2. Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja 
väljendusvahenditevalimine. Töö teostamine ja esitlemine. 
3. Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni. 
4. Infootsing erinevatest teabeallikatest. Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja 
kujundamine. 
5. Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine.  
Õpitulemused 
1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid 
lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab valikuid; 
2) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. Kasutab 
kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid; 
3) 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; 
4) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide 
üle; 
5) teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja 
tehnoloogia arengut; 
6) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat 
laiasteemade ringis. 
 
 
 
 
 
 
 


