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Kunst 

 

1.1 I kooliaste 1.-3. klass 

 

1.2 Tundide arv nädalas 

1. klass 1 (35 tundi aastas) 

2. klass 2 (70 tundi aastas) 

3. klass 2 (70 tundi aastas) 

 

1.3 Üldeesmärgid  
Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) oskab loomingulises tegevuses, loovtöö, uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova ja 

kriitilise mõtlemise ning probleemi lahendamise oskusi;  

2) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi; 

3) õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid 

kunstitöid, rakendades õpitud teadmisi ja oskusi;  

4) eksperimenteerib mõtete, mõistete, vahendite, materjalide ning tehnikatega;  

5) töötab iseseisvalt ja teeb koostööd kaaslastega;  

6) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;  

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

8) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut;  

9) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja 

kunsti rolli ühiskonnas;  

10) väljendab oma arvamusi ja teadmisi suuliselt ning kirjalikult, kasutades 

(kunsti)oskussõnavara;  

11) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades;  

12) mõtestab esemelise ja ruumilise keskkonna ning disaini näidete esteetilisi, eetilisi, 

funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte;  

13) omab ülevaadet kunsti-, disaini- ja arhitektuurivaldkonnaga seotud ametitest ja 

elukutsetest. 

 

1.4 Õpitulemused 
3. klassi lõpetamisel õpilane: 

3. klassi lõpetaja:  

1) esitab oma ideede erinevaid lahendusi;  

2) rakendab kahe- ja kolmemõõtmelise kujutamise võtteid, oskab välja tuua kujutatava 

iseloomulikud jooned;  

3) rakendab oma töödes mitmekesiseid kunstitehnikaid ja töövõtteid;  

4) kasutab olulisemaid õpitud kunstimõisteid kunstiteoste ning enda ja kaaslaste loovtööde üle 

arutledes;  

5) oskab nimetada Eesti kunstnikke, lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte;  

6) uurib igapäevaste esemete vormi ja otstarbe seoseid, teab, kuidas luua ning tarbida 

säästvalt, arutleb ümbritseva visuaalse kultuuri nähtuste üle;  

7) seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise 

põhimõtteid; 

8) tuleb toime virtuaalsetes keskkondades, teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid. 



1.5 Õppesisu  
1. klass 
Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). Inimeste, esemete ja 

looduse objektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine kujutamisel. Elusa ja 

eluta looduse kujutamine joone ja silueti abil.  

Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine, 

trükkimine, kollaaž, pildistamine, vormimine jne). Tutvumine geomeetriliste põhivormidega. 

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.  

Õppetegevus 

1) Esemete, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude 

visuaalne jutustamine. 

2) Inimese kujutamine: täisfiguur ja portree eestvaates. 

3) Eluslooduse (loomad, linnud, putukad jne iseloomulikus asendis) kujutamine joone ja 

silueti abil.  

4) Kuuevärviring: põhivärvid (kollane, punane, sinine) ja nende segamisel saadavad II 

astme värvid (oranž, roheline, violett). Meeleolu väljendamine värvidega. 

5) Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline 

rakendamine. 

6) Joonistamine pliiatsi ja viltpliiatsitega. Punkti ja joone kasutamine faktuuri loomiseks. 

7) Muuseumide ja kunstinäituste külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes 

osalemine.  

8) Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Kujundustööde 

teostamine.  

9) Tutvumine geomeetriliste põhivormidega seoses igapäevaesemetega (tasapinnaliselt 

joonistamisel ja maalimisel figuuride ülesehitamise ühe võttena). 

10) Oma tööde esitlemine, selgitamine; kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine. 

11) Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas 

ning teisi arvestav kasutamine. 

 

 

2. klass 
Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). Inimeste, esemete ja 

looduse objektid: 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. Reaalsed ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad. Kunstiteoste, visuaalse 

kommunikatsiooni ja meedia roll ning mõju igapäevaelus. 

 



Õppetegevus 

1) Esemete, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude 

visuaalne jutustamine. 

2) Inimese kujutamine: portree eestvaates, täisfiguur eest- ja külgvaates. 

3) Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline 

rakendamine. 

4) Eluslooduse (loomad, linnud, putukad jne iseloomulikus asendis ja liikumises), eluta 

looduse (kivid, vesi jne) kujutamine.  

5) Kuuevärviring. Helestamine ja tumestamine; meeleolu väljendamine värvidega. 

6) Pea- ja kõrvalelemendid ning taust; rütm, rühmitamine. 

7) Muuseumide ja kunstinäituste külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes 

osalemine.  

8) Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Kujundustööde 

teostamine. 

9) Maalimine kattevärvidega (guašš jt) spontaanselt ja läbimõeldumalt; töötamine värvi- 

ja viltpliiatsitega; kollaaž. 

10) Visuaalse kultuuri näidete (reklaamide, filmide, arvutimängude jne) kriitiline 

vaatlemine, arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine. 

11) Tarbevormid; etenduse kujundus; raamat kui kunstiobjekt. 

12) Oma tööde esitlemine, selgitamine; kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine. 

13) Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas 

ning teisi arvestav kasutamine. 

 

 

3. klass 
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, 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. 

Õppetegevus 

1) Inimene kui graafilise kujutamise keskne objekt. Lihtsamate anatoomiliste vormide 

kujutamine. Inimfiguuri põhiproportsioonid ja mahtude jaotumine. Näotüüp ja 

näoosade põhiproportsioonid.  

2) Eluslooduse (loomad, linnud, liblikad jne iseloomulikus asendis ja liikumises, eluta 

looduse (kivid, vesi) ja tehisvormide (ehitised, sõidukid jne) kujutamine joone ja 

silueti abil.  

3) Joonte omadustega tutvumine. Tegelikud ja illusoorsed jooned. Joonekompositsioon. 

Heledad jooned tumedal pinnal. Joonte orientatsioon (vertikaal- ja horisontaaljooned, 

sirg- ja kõverjooned). Joonte kvaliteet. Joonetugevus väljendusvahendina. Pidev- ja 

katkendjoon. Joonlaua kasutamine. 



4) Kuuevärviring. Helestamine ja tumestamine ning külmad ja soojad toonid. Meeleolu 

väljendamine värvidega. 

5) Pildi pinna organiseerimine (kujutatava suuruse ja paberiformaadi erinevad suhted). 

Pea- ja kõrvalelemendid ning taust. Pildi üksikosade tasakaal. Rütm, rühmitamine ning 

osaline kattumine. 

6) Muuseumide ja kunstinäituste külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes 

osalemine. 

7) Kunst meie ümber. Oma kodulinna/asula, kodumaja/korteri, toa, suvekodu, aia/pargi 

kujundus.  

8) Raamatukujundus. Kujundamine teatris. 

9) Kattevärvidega maalimine spontaanselt ja läbimõeldult. Maalilise pinna saamine 

kriidi- ja õlipastellidega. Töötamine värvi- ja viltpliiatsitega. 

10) Visuaalse kultuuri näidete kriitiline vaatlemine, arutlemine ja oma arvamuste 

põhjendamine. 

11) Oma tööde esitlemine, selgitamine; kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine. 

12) Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas 

ning teisi arvestav kasutamine. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunst 

 

1.1 II kooliaste 4.-6. klass 

 

1.2 Tundide arv nädalas 

4. klass 2 (70 tundi aastas) 

5. klass 1 (35 tundi aastas) 

6. klass 1 (35 tundi aastas) 

 

1.3 Üldeesmärgid  
Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) oskab loomingulises tegevuses, loovtöö, uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova ja 

kriitilise mõtlemise ning probleemi lahendamise oskusi;  

2) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi; 

3) õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid 

kunstitöid, rakendades õpitud teadmisi ja oskusi;  

4) eksperimenteerib mõtete, mõistete, vahendite, materjalide ning tehnikatega;  

5) töötab iseseisvalt ja teeb koostööd kaaslastega;  

6) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;  

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

8) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut;  

9) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja 

kunsti rolli ühiskonnas;  

10) väljendab oma arvamusi ja teadmisi suuliselt ning kirjalikult, kasutades 

(kunsti)oskussõnavara;  

11) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades;  

12) mõtestab esemelise ja ruumilise keskkonna ning disaini näidete esteetilisi, eetilisi, 

funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte;  

13) omab ülevaadet kunsti-, disaini- ja arhitektuurivaldkonnaga seotud ametitest. 

 

1.4 Õpitulemused 
6. klassi lõpetamisel õpilane: 

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); 

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. 



1.5 Õppesisu  
4. klass 
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi.  

Kavandamine kui protsess ideede arendamiseks.  

Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted.  

Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja koloriit.  

Liikumise kujutamine.  

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

animatsiooni tehnikad ning töövõtted.  

Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis.  

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

Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid.  

Muuseumide ja galeriide funktsioonid.  

Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis.  

Eesti rahvakunst (märgid, sümbolid ja ehituskultuur).  

Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja 

arhitektuuri kaudu.  

Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju.  

Õppetegevus: 

1) Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö, 

õpimotivatsiooni toetamine. 

2) Visandamine ja kavandamine, kujutamine ja kujundamine, eksperimenteerimine 

kujutamise reeglitega. 

3) Erinevate objektide kujutamine. 

4) Tasakaal kompositsioonis, domineeriv osa pildil, koloriit, liikuvus. Inimene tegevuses, 

nägu, meeleolu, liikumise kujutamine. 

5) Ühe värvi erinevad toonid (nt kollakas-, sinakas pruunikasroheline); kolmanda astme 

värvide saamine esimese ja teise astme värvide segamise teel; piiratud arvu värvidega 

maalimine (ka monokroomselt); koloriit (soe ja külm). 

6) Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine.  

7) Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine. 

8) Kunstitehnikate loov kasutamine. Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja katsetamine. 

9) Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine. 

10) Trükiste, filmide, koomiksite, arvutimängude, reklaamide pildikeele ja kujundamise 

uurimine ja võrdlemine.  

11) Maalimine kattevärvide ja akvarellidega; tööd kriidi- ja õlipastellidega, värvi- ja 

viltpliiatsitega. 

12) Muuseumide, kunstiürituste ja -näituste külastamine. 
 

 

5. klass 
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi.  

Kavandamine kui protsess ideede arendamiseks.  

Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted.  

Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja koloriit.  

Liikumise kujutamine.  

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

animatsiooni tehnikad ning töövõtted.  

Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis.  



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

Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid.  

Muuseumide ja galeriide funktsioonid.  

Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis.  

Eesti rahvakunst ja ehituskultuur.  

Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja 

arhitektuuri kaudu.  

Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju.  

Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis.  

Õppetegevus: 

1) Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö.  

2) Inimese kujutamine: täisfiguuri ja näo proportsioonid; miimika; inimene tegevuses; 

vaikelu.  

3) Ühe värvi erinevad toonid (kollakas-, pruunikas-, sinakas- roheline jne.); piiratud arvu 

värvidega maalimine; akromaatilised ja kromaatilised värvid; sümmeetria ja 

asümmeetria; plaanilisus pildi pinnal. 

4) Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine.  

5) Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine. 

6) Tööd joonlaua ja sirkliga (ornament); teksti kujundamine; initsiaal. 

7) maalimine kattevärvide ja akvarellidega, õlipastellidega; tööd värvi - ja viltpliiatsitega. 

Kunstitehnikate loov kasutamine.  

8) Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja katsetamine. 

9) Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine. 

10) Filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline 

võrdlemine. 

11) Muuseumide, kunstiürituste ja -näituste külastamine. 

 

 

6. klass 
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi.  

Kavandamine kui protsess ideede arendamiseks.  

Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 

koloriit.  

Liikumise kujutamine.  

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

animatsiooni tehnikad ning töövõtted.  

Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis. 

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

Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid.  

Muuseumide ja galeriide funktsioonid.  

Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis.  

Eesti rahvakunst ja ehituskultuur.  

Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja 

arhitektuuri kaudu.  

Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju.  

Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis.  

Õppetegevus: 
1) Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel 

koostöö.  



2) Inimese kujutamine: täisfiguuri ja näo proportsioonid; inimene tegevuses ,inimese, 

looduse ja tehisvormide suhe; visandamine natuurist.  

3) Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine.  

4) Vaikelu (natüürmort); varju tekkimine. Langev vari. 

5) Maalimine kattevärvide ja akvarellidega; tööd kriidi- ja õlipastellidega, värvi- ja 

viltpliiatsitega Kunstitehnikate loov kasutamine.  

6) Keskkonna kujundus sise- ja välisruumis (stend, klassiruum, oma tuba, 

mänguväljak jne). 

7) Raamatu ja muu trükise kujundus (sh initsiaal, vinjett, fantaasiakiri jne); koomiks. 

8) Filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline 

võrdlemine. 

9) Ühe värvi erinevad toonid (nt kollakas-, sinakas-, pruunikasroheline); kolmanda 

astme värvide saamine esimese ja teise astme värvide segamise teel; piiratud arvu 

värvidega maalimine (ka monokroomselt); koloriit (sh soe ja külm). 

10) Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine. 

11) Muuseumide, kunstiürituste ja -näituste külastamine.  

12) Kunstiliikide (arhitektuur, skulptuur, maal, graafika, disain) iseloomustus; kunsti 

väljendusvahendid (punkt, joon, pind, värv, vorm jne); kunstimõisteid (originaal, 

koopia, võltsing, reproduktsioon, jne); rahvakunst; kultuuriväärtused ja 

kunstimälestised. 

 

 


