
 
 

 KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 4.KLASSILE  

ÕPITULEMUSED 

1. õppija oskab kuulata eestikeelset kõnet ja aru saada eestikeelsest seletusest 

2. tunneb perspektiivi teooria reegleid ja kasutab neid esemete kujutamisel 

3. oskab segada värve ja saada varjundeid 

4. oskab monovärvilist (monokroomset)  ja mitmevärvilist tehnikat 

5. oskab graafika võtteid 

6. tunneb mõisted: ornament, abstraktne, konkreetne, maastik, natüürmort, žanr, 

dekoreerimine, akromaatiline, kromaatiline,  punumine, kiletrükk, sürrealism, fovism, 

kontrast, mosaiik, liimipilt, stiliseerimine, moonutamine, kvilling, moodulorigami, 

kubism, graafika 

 
 

ÕPPESISU  

Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi ning kavandamine kui protsess 

ideede arendamiseks. Akvarellitööd: natüürmort, maastik. 

 

Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted ja kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 

koloriit. Akromaatilised ja kromaatilised värvid. Monokroomne koloriit. Värvide kontrastsus. 

Hele ja ere. Esiplaan ja tagaplaan.  

 

Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni, foto, video, 

digitaalgraafika ja animatsiooni tehnikad ning töövõtted. Liimipilt. Kiletrükk. Mosaiik.  

 

Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest 

tänapäevani. Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne 

kunstis. Stiliseerimine. Abstraheerimine.  

 

Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed Eestis ja maailmas, näited õpetaja valikul. 

Kunstiteose analüüs. Graafika võtted. Eesti graafika. Fovism. Kubism. Sürrealism.  

 

Ökokunst, vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis. Kuiv kimp. 

Õnnitluskaardid. Paberi valmistamine. Kvilling. Moodulorigami.  

  

 

http://oppekava.innove.ee/matemaatika-ainekavad/


 
 

 KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 5.KLASSILE  

ÕPITULEMUSED 

1. oskab tuletada konteksti põhjal sõnade ja väljendite tähendusi 

2. mõistab lihtsamaid käske eesti keeles 

3. jälgib ohutustehnikat 

4. oskab korrektselt vormistada oma tööd  

5. oskab eestikeelset terminoloogiat teemade piires  

6. rakendab saadud varem teadmisi praktikas  

7. kasutab kujutava ja kujundava kunsti väljendusvahendeid 

 

ÕPPESISU  

 

Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis. Pind. 

Faktuur.  

 

Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni, foto, video, 

digitaalgraafika ja animatsiooni tehnikad ning töövõtted. Maalimine. Graafika. Origami 

(paberskulptuur). Mosaiik. Liimipilt. Kollaaž. Vahakriibe ehk grataaž. 

 

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

Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 

Kunstistiliigid. 

 

Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest 

tänapäevani. Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne 

kunstis. Ornament. Meander. Initsiaal. Koomiks.  

 

Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja koloriit. Värv. Kompositsioon. Vorm. 

Kontrastid. 

 

Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede 

arendamiseks. Põhivärvid. Sekundaarvärvid. Kavandid (mask, vitraaž). 

 

http://oppekava.innove.ee/matemaatika-ainekavad/


 
 

 KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 6.KLASSILE  

ÕPITULEMUSED 

1. õpilane on teadlik värviteooria suhtes ja oskab seda rakendada  

2. õpilane oskab kujutada inimest ja miimikat 

3. õpilane teab faktuuri ja pinna loomise mooduseid 

4. õpilane oskab kavandada, kujundada ja valmistada oma tööd vastavalt nõudmistele  

5. õpilane teab perspektiivi  reegleid  

6. õpilane teab kompositsiooni lihtsad reegleid 

7. õpilane teab joonestamise võtteid, joonise vormistamise reegleid 

 

ÕPPESISU  

Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede 

arendamiseks. Liikumise kujutamine. Maalimine. Varjundid. Erinevad maalimise tehnikad. 

Elava ja mitteelava looduse kujutamine. Portree. Kaart ja leppemärk. Mõõtkava. Raamatu 

kujundamine. Visandid (elava ja mitteelava looduse objektid). 

 

Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni, foto, video, 

digitaalgraafika ja animatsiooni tehnikad ning töövõtted. Frotaaž. Mullidega joonistamine. 

Mosaiik aplikatsioonina. Origami. 

 

 

 

 

http://oppekava.innove.ee/matemaatika-ainekavad/

