LASNAMÄE PÕHIKOOLI AINEKAVA
Kooliaste : 2
Ainevaldkond: Kunstiained
Aine: kunstiõpetus
Klass : 4
Tundide arv nädalas klassiti: 1 tund
Üldpädevuste kujundamine:
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.
Valdkonnapädevuste kujundamine:
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. Kattuvate või
lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, variatsioon,
improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja kirjandus,
tehnoloogia, kehaline kasvatus.
Digipädevused Kunstiaineid õppides kasutatakse digivahendeid teabe otsimiseks, kogumiseks,
töötlemiseks ja esitamiseks.
Kogutud teavet rakendatakse loovtöödes eesmärgipäraselt.
Õpitakse loominguga tegelemiseks valima ainespetsiifiliselt vajalikke digivahendeid.
Õppides ning digitaalset sisu luues ja säilitades kasutatakse erinevaid audiovisuaalseid ning muid
multimeediumi vahendeid ja rakendusi.
Ollakse teadlik autoriõiguste järgimise kohustusest digikeskkonnas.
Suurendatakse teadlikkust digivahendite rakendamisega kaasneda võivatest terviseriskidest ja
internetis loomingu jagamise turvalisusest.
Aineülene lõiming:
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
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Läbivad teemad:
Kunstiainetes on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus tugevam.
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-, õpija 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-kasvatustöö 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) 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
Kooliastme õpitulemused:
6. klassi lõpetaja:
1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab 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, foto, video,
digitaalgraafika, animatsioon jne);
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4) analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva
eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes;
5) mõistab 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, uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid;
8) 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.
Õpitulemused klassiti:
4 klassi lõpetaja:
1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid
ja teadmisi
2) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, video,
digitaalgraafika, animatsioon jne
3) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust
4) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest
I TEEMA: Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks.
Õpitulemus
Kujutab ja kujundab nii vaatluse kui ka oma ideede põhjal kasutades kompositsiooni baasoskusi;
Loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab
Oskab joonistada natüürmorti Töötab skeemi või näidise järgi
2 TEEMA: Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted
Õpitulemus
Rakendab erinevaid kunstitehnikaid; oskab luua planilisust töö. Oskab joonistada maastikupilti
ühest vaatepunktist. Töötab näidise järgi
3 ТEEMA: Maali, joonistuse, skulptuuri tehnikad ning töövõtted
Õpitulemus
Rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, video,
digitaalgraafika, animatsioon jne); teab kujutava kunsti liike; Liikumise kujutamine. Oskab
kujutada inimest liikumises jälgides proportsioone. Töötab näidise järgi
4 ТЕEМА: Erinevaid mineviku ja nüüdiskunsti teosed Eestis ja maailmas, näited õpetaja
valikul
Õpitulemus
Leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid
Oskab analüüsida nüüdiskunsti kunstiteoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid
5 ТЕEМА: Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis
Õpitulemus
Oskab kokku sobitada vormi, värvi ja materjali, mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet;
peab silmas eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust ja ökoloogilisust Konkreetsus ja
abstraktsus kunstis. Oskab koostada kompositsiooni ja töötada värviga Töötab näidise järgi
6 ТЕEМА: Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid
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Õpitulemus
Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades, mõistab
kultuuriväätuste ja –keskonna kaitse olulisust
Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine ja selle, arvustus
7 TEEMA: Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite kasutamine
meedias ja reklaamis.
Õpitulemus
Märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle
ruumilises ja virtuaalses keskkonnas
Oskab joonistada illustratsioone akvarellvärvidega, kujundab oma raamatut. Oskab kasutada
joonestamisvahendeid ja värviskalaat
8 TEEMA: Loodus säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti,
disaini ja arhitektuuri kaudu
Õpitulemus
Tunnetab oma kunstivõimed ja –huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja
teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab; kujutab ja kujundab nii vaatluse kui
ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse kompositsiooni baasoskusi Uurimislikud ja loovad
individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö. Kavand, valmisteos (jogurtitopsikud,
munapakendid jne
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