LASNAMÄE PÕHIKOOLI AINEKAVA
Kooliaste : 2
Ainevaldkond: Kunstiained
Aine: kunstiõpetus
Klass : 6
Tundide arv nädalas klassiti: 1 tund
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.

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.
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.

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);

Õppesisu-ja tegevused:
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi (Suve meenutus, sügisvärvides pargi
maalimine õlipastellidega, natüürmort.Liikide visuaalne kohastumine. Kavandamine kui protsess
ideede arendamiseks.Kuumaaluse kavand (3 ideed) Klassilogo (ajurünnak, ideede analüüs)
Tehnoloogiaõpetus: disain; tehnoloogiaõpetus käsitöö ja kodunduse õpilastele; projektitööd
Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsioon. Liikumise kujutamine.
Lineaarperspektiiv- natüürmort, ruumiline kiri, ruumiline labürint
Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni, foto, video, digitaalgraafika ja
animatsiooni tehnikad ning töövõtted.Maalimine akrüülidega, pliiatsijoonistus, kollaaž,
paberskulptuur (ruumiline lauamäng (rühmatööna)).

Õuesõpe: sügisvärvides pargi kujutamine õlipastellidega/ kriitpastellidega Sõnumite ja
emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest tänapäevani. Kunstiteose
sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis.
Egiptuse kunst (nn. egiptuse poos) Ekspressionism (van Gogh , E. Munch (sümbolist) näitel)Töö
tekstiga (kirjutatud kujundid)Raamatu illustratsioon.Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed
Eestis ja maailmas. Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.
Egiptuse kunst. Ekspressionism Muuseumitund. Uute monumentide, skulptuuride analüüs
Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis. Eesti rahvakunst ja
ehituskultuur. Kuumaaluste kujundusel Peremärk (traditsioon, tänapäevased kasutusvõimalused
jne). Disain Värvide mõju tutvustus. Säästev käitumine ruumis, klassiruumi kujundus, kooli
keskkonna kujundamine näitustega Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. Märkide ja
sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis.Telereklaamide analüüs rühmatööna
Õpitulemused
Tunnetab ja kasutab oma kunstivõimeid ja –huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma
mõtteid, ideid ja teadmisi.
Kujutab ja kujundab iseseisvalt nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse
kompositsiooni baasoskusi.
Rakendab iseseisvalt erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur)
Tutvub digikaamera töötamise võtteid ja kasutab kunstiteoste loomiseks.
Mõistab muuseumide ja galeriide funktsioonid ja oskab kirjutada arvustust muuseumi
külastamisest
Mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet ja huvitub sellest; peab silmas eesmärgipärasust,
uuenduslikkust, esteetilisust ja ökoloogilisust.
Mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust ja järgib seda.
Märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami ja huvitub sellest.

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.

