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Kunst ei ole üksnes pilt galeriis. Oma erinevates avaldustes ümbritseb kunst meid kõikjal – 

kodus, koolis, tööl, tänaval, internetis jne. Sellega puutuvad kokku kõik inimesed, olgu neil selle 

vastu spetsiifilisem huvi või mitte. Kunst ei räägi üksnes kunstist, pigem kõneleb kunstikeeles 

kõigest ning ammutab ainestikku igast eluvaldkonnast. Kunstiõppes ei saa lõimingust üle ega 

ümber. 

 

Üldhariduskooli kontekstis tuleb kohustusliku kunstiõppe eesmärkide püstitamisel ja tegevuste 

kavandamisel pidada silmas kõiki õpilasi, sõltumata nende eeldustest ja annetest või juba 

ilmnenud huvidest ja kalduvustest. Omavahel põimuvad kaks külge – kunstialased taotlused 

(teadmised, oskused, hoiakud, kunstimaailmas orienteerumine) ja kunst üldarengut toetava 

vahendina. Mõlemat poolt toetab märkimisväärselt õppeprotsessi seostamine teistes õppeainetes 

õpitavaga. 

 

Sisemine lõiming on seoste ja ühenduste tekkimine õppija peas. Õpetaja saab paratamatult 

tegeleda vaid välise lõimimisega, sidudes ainestikku ja tegevusi, osutades samasustele, 

eripäradele ja seostele, aidates õpilasel erinevate nähtuste vahel sillad luua. Kunstiilmingutega 

tutvumiseks saab edukalt rakendada elulist olustikku ja probleemiasetusi, mis seob kunsti 

märkamatult ja loomulikult elu erinevate valdkondadega. Kunstiõppes on praktiliste tööde 

kontekst õpetaja ja õpilaste valida, ainekava seda ette ei kirjuta. Kunsti väljendusvahendeid saab 

kasutada ükskõik millest kõnelemiseks. 
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1. Ainesisene lõiming 
 

Vertikaalne lõiming on seoste loomine ajalises järgnevuses, eelnevalt õpitu arvestamine ja sellele 

toetumine. Igas kooliastmes käsitletakse kunsti õppesisu alalõikude vastavale vanusele ea- ja 

jõukohaseid küsimusi, liikudes lähemalt kaugemale, lihtsamalt keerulisemale. Igas astmes 

tegeletakse sisu edastamise viiside ja võtetega, igas astmes teadvustatakse midagi uut 

kompositsiooni elementide ja komponeerimise printsiipide kohta jne. Põhikoolis ei ole üldiselt 

mõttekas läbi viia nt kontsentreeritud abstraktset värviõpetuse tsüklit. Koondatud värviõpetuse 

kursus on mõeldav ehk põhikooli lõpupoole ja oleks sellisena varasema õpitu kordamiseks ning 

eelmistes astmetes õpitu vaatlemiseks teoreetilisemas plaanis. Sama kehtib kõikide õppesisu 

alalõikude kohta. Siiski peaks domineerima kõikide õpitavate nähtuste käsitlemine sobivas 

vanuses ning loomingulises tegevuses õpilase jaoks tähenduslikus kontekstis. 

 

Horisontaalne lõiming ühendab eri liiki teadmisi ja kogemusi ning võimaldab õppijal luua 

terviklikku pilti õpitavast ja selle kohast oma järjest täienevas maailmapildis. 

 

Üldhariduskooli kunst on iseenesest üks tugevalt integreeritud õppeaine, mis ühendab võimalust 

mööda endas paljud visuaalkunsti alad, mis on kunsti huvi- ja kõrgkoolides reeglina omaette 

õppeained, nt joonistamine, maal, graafika, skulptuur (vormiõpetus), kunstiajalugu, 

kompositsioon, disain, värviõpetus, keraamika; uuemate distsipliinidena ka tegevuskunst, foto- ja 

videokunst, arvutikunst jm. Põhikooli kunst haarab visuaalkunsti väga laialt: erinevad 

kunstiliigid ja -tehnikad, loomise protsess ja selle väljundid; mineviku ja kaasaja kunst; 

klassikaline kõrgkultuur, rahvakunst ja populaarkultuur; veel üldisemalt on haaratud igasugune 

visuaalne informatsioon ja visuaalne keskkond. 

 

Kunsti ainekavaga määratud õppesisu ei ole kindlas järjestuses teemade jada, mida lineaarselt 

läbida. Kõiki alapunkte käsitletakse omavahel põimunult. Kunstiteose vormilised küsimused 

rakenduvad nii kujutamise kui kujundamise juures. Iga praktilise tööga tulevad mängu tehnilised 

oskused: tööprotsessi käigus omandatakse nii uusi tehnikaid kui ka arendatakse oskust juba 

õpitut loovalt uues situatsioonis kasutada. Õpetaja saab ise otsustada, kas ehitab õppesituatsiooni 

ümber teema, kunstinähtuse, kunstiteose, vormiküsimuse või tehnika, kas tegu on kujutamise, 

eneseväljenduse ja tõlgenduse või disainiülesandega, kuidas suhestub see laiema 

kunstikultuuriga, milliste teostega kunstipärandist või nüüdiskunstist protsessi toetada. 

Käesoleva artikli lõpus kirjeldatud projekt näitlikustab ka ainesisest lõimingut. 
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2. Läbivate teemade rakendamine kunstis 
 

Kunstis on sobiv kasutada läbivaid teemasid loominguliste tööde ainestikuna. Loomulik on 

nende kaasamise juures arendada ulatuslikumaid vestlusi, otsida uut infot, et õpilastel kujuneks 

probleemidest laiem teadlikkus ning tööd ei oleks lihtsalt illustratiivsed. 

 

Kuigi kunstis on võimalusi kõikide läbivate teemade kaasamiseks, on mõnega seotus tugevam. 

„Väärtused ja kõlblus“ on kunstikultuuri käsitlemise lahutamatu osa, mis tulevad mängu olgu siis 

kunstipärandit või nüüdiskunsti analüüsides või teadvustades kunstiteostena oma kaaslaste töid 

ja vajadust neisse aupaklikult suhtuda. Kunstitunnis edastab õpetaja teatud väärtushoiakuid ka 

lihtsalt tööd juhendades ja tulemusi analüüsides. Oluline on õppijate eripärade märkamine, nende 

tugevuste toetamine, avatuse kasvatamine üksteise ja erinevate kultuuriilmingute suhtes. 

Väärtushoiakuid edastab ka ülesannete püstitus ja temaatika valik ning nende avamise stiil. 

 

Igasuguse kunstiteose loomise ja esitamisega seondub tehnoloogiline pool („Tehnoloogia ja 

innovatsioon“). Kunstiõppe loomulik osa on erinevate tehnikate ja võtete õppimine ning nende 

kasutamine nii traditsiooniliselt kui ka uusi võimalusi leiutades. Uuenduslikkus, originaalsus 

ideedes ja teostuses on kunstile olemuslik. Tänapäeval kaasab kunst nii loomise kui esitlemise 

vahenditena julgelt uusi tehnoloogiaid. Kunsti tehnilise poolega on vahetult seotud läbiv teema 

„Tervis ja ohutus“, millest peab lähtuma töö korraldus klassis ja ka töövahendite valik. 

 

Mitmete läbivate teemade puhul lisab kunst just aine eripärast tuleneva vaatenurga:  

„Teabekeskkond“ – verbaalsele infole lisaks visuaalne info ning selle kandjad ja allikad; 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“ – visuaalne keskkond, sh visuaalne müra; 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ – võimed, huvid ja harrastused, kunstiteraapia, kunstiga 

seotud elukutsed. 
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3. Seosed õppekava üldpädevustega 
 

Kunsti õppimisel on oluline kunstikultuuri üle arutlemine ja õpitava pidev praktiline 

rakendamine (loomine, interpreteerimine, esitamine ja esitlemine), mille kaudu toetatakse 

tugevalt väärtus-, enesemääratlus-, ettevõtlikkus-, suhtlemis- ja sotsiaalse pädevuse kujunemist. 

Sotsiaalse pädevuse kujunemist toetavad ühiskonna probleeme käsitlevate kunstiteoste avamine 

ja loomine, reklaami ja disainiga seotud ülesanded, aga ka rühmatööde rakendamine. Teoste 

kirjeldamine ja analüüsimine ning oma tööde kontseptsioonide esitlemine aitavad kaasa ka 

keelepädevuse arenemisele, kunstispetsiifilise verbaalse keele ja mõistete õppimine avardab 

õpilase sõnavara. 

 

Kunstiteose loomise erinevad etapid – alates probleemi püstitamisest ja ülesandele 

keskendumisest, läbi kavandamisprotsessi, strateegiate ja vahendite valimise kuni teose 

adekvaatse lõpetatuseni viimseni – aitavad kaasa nii õpi- kui tehnoloogilise pädevuse 

kujunemisele. 
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4. Lõimimine teiste ainetega 
 

Kunsti ja teiste õppeainete seostamise tsentriks võivad olla mõisted, väärtushinnangud, teemad, 

meetodid. 

 

Mitmetes ainetes leidub kattuvaid või lähedasi mõisteid. Plaanid ja kaardid (sh temaatilised) 

koos tingmärkide, sümbolite ja funktsionaalsuse nõudega tulevad ette kunstis, kehalises 

kasvatuses, ajaloos, loodusõpetuses, geograafias. Mõnikord on mõiste sisu erinevates ainetes 

sama, kuid erineb selle kasutusviis ja olulisus (geomeetriline kujund või pinnalaotus kunstis ja 

matemaatikas, deformeerimine kunstis ja füüsikas). Samal terminil võib erinevate ainete 

kontekstis olla ka küllalt erinev sisu avaldumise vorm (nt rütm, kujund, kompositsioon ja stiil 

kunstis, muusikas, tööõpetuses, kehalises kasvatuses ja kirjanduses). 

 

Paljudes ainetes kujundatakse sarnaseid väärtushinnanguid ja arusaama maailma kultuurilisest 

mitmekesisusest, igas natuke oma vaatenurgast (kunst, muusika, kirjandus, keeled, ajalugu, 

geograafia, tööõpetus jne). 

 

Mõne kunstinähtuse käsitlemisel saab kunstis toetuda teistes ainetes õpitule, nt konstruktiivse 

kunsti puhul geomeetriale matemaatikast. Vahel on õpilasele mõni asi kunstitunnis läbi praktika 

olemuslikult selgeks saanud ja ajaliselt hiljem tuleb nähtuse selgitamine teises aines, nt 

nägemise, värvuste ja valguse-varjuga seotud küsimusi avatakse füüsika seisukohast 

valgusõpetuse raames. Praktiliselt kogetut on hiljem lihtsam teoreetiliselt ja teadusmõisteliselt 

vaadelda. 

 

Ainespetsiifiliste küsimuste käsitlemisel saab mitmetes ainetes kasutada kontekstina sarnast 

teemade ringi (kunsti loominguliste ülesannete ainestik, kirjandusteoste ja kirjandite teemad, 

vestlusteemad võõrkeeles ja inimeseõpetuses jne). Sarnane on ka temaatika valimine põhimõttel 

lähemalt kaugele, alustades nooremate õpilaste puhul neist endist ja neid ümbritsevatest 

inimestest, asjadest, keskkondadest ning liikudes vähehaaval laiemate ja üldistavamate 

sotsiaalsete teemadeni. 

 

Kunstil on läbi aegade olnud oluline roll ka asjade välise nähtava külje edastajana. Kunstitöödele 

pakuvad selle poolest sobivat ainestikku loodusained ja geograafia (looduskeskkond, elusa ja 

eluta looduse vormide mitmekesisus, värvid, mustrid, maastikutüübid, elukeskkonnad, 
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ilmastikunähtused jne). Neis õpitut saab kujutamisel aluseks võtta, teadvustada nende osas uusi 

aspekte ja väljendada nendega seotud emotsioone. 

 

Kaasajal on kunstil tugev sotsiaalne loomus. Kunstivahendite abil mõtestatakse ühiskonna 

probleeme, tehakse kujundlikult nähtavaks suhteid ja kitsaskohti, näidatakse oma vaatenurgast 

nii harjumuspärast kui ka enamiku inimeste tähelepanu alt väljajäävat, esitatakse seisukohti ja 

sõnumeid, seatakse kahtluse alla tavahoiakuid ja pannakse nende üle mõtlema. Siin avanevad 

kunsti seosed ajaloo, inimese- ja ühiskonnaõpetusega (sündmused, inimesed, nende suhted, 

religioon, pärimused), kirjandusega (inimeseks olemise mõtestamine, teatri- ja filmikunst). 

 

Järgnevalt on vaadeldud iga ainet eraldi. Igast ainekavast on välja toodud mõisteid, märksõnu, 

teemasid vms, mis võiksid kunstiõpetajale pakkuda huvi ja võimalusi õppesisu seostamiseks või 

kunstitöö ainestikuna kasutamiseks. Siiski tuleks hoiduda pelgast teiste ainete sisu 

illustreerimisest ning mõelda läbi iga õppesituatsiooni kunstispetsiifiline vaatenurk. Mõne aine 

sisu näib tervikuna olevat kui võimalike kunstiteemade loend (nt inimeseõpetus). Oleks 

suurepärane, kui õpilased ka ise tooksid neis arutlusel olevaid, nende jaoks eriti aktuaalseid 

teemasid kunstitundi kaasa, et seal oma vaatenurgast probleeme püstitada ning oma seisukohti ja 

sõnumeid kunstivahenditega väljendada. Iga aine juures väljapakutud konkreetsemad näited on 

üksikud võimalused paljudest ning mõeldud ideede tekitamiseks ja edasiarendamiseks. 

 

 

4.1. Kunst ja muusika (ainevaldkondlik lõiming) 

 

Kunstiainete valdkonna moodustavad kunst ja muusika. Kuigi mõlema üheks olemuslikuks 

jooneks on mitteverbaalne keel, on see kummalgi erinev; samuti on kummagi aine 

õppetegevused, meetodid, ülesanded ja väljundid eripärased. 

 

Ühiseks jooneks on erinevate kultuuride ja ajastutega tutvumine, kummaski aines omast 

vaatevinklist, üksteist täiendavalt. Ühiselt luuakse arusaam kultuurilisest mitmekesisusest, 

erinevustest kui väärtustest, õpitakse väärtustama erinevaid rahvuskultuure. Praktilise 

tegutsemise kaudu toimub iseenda, oma võimete ja eripära tundmaõppimine, loovuse 

arendamine ja enese väljendamine kunstikeeles, mõtestatakse kunstide osa enda ja ühiskonna 

elus. Kummaski aines puututakse kokku kunstiteoste ja nende erinevate vormide ja kandjatega, 

teadvustatakse kultuuriväärtuste ja autoriõiguste kaitsmisega seotud probleeme. 

 



Kunst 
 

Noppeid muusika ainekavast: 

Visuaalne kunst ja muusika võivad mõlemad tekitada tugevaid emotsioone, neid võetakse vastu 

nii mõistuse kui tunnetega. Paljudel tulevad muusikat kuulates silme ette värvid, rütmid, pildid. 

Kui õpilased vormivad kunstiteoseks oma muusikast inspireeritud mõtted ja tunded, on huvitav 

tulemusi võrrelda ja uurida, kuivõrd tunnevad teised tulemustes ära samad teosed või 

muusikastiilid, kuivõrd ärgitavad kindlad teosed või stiilid kasutama sarnaseid värve ja vorme. 

 

Kunstipärandist võib leida kunstist inspireeritud heliteoseid ning muusikast inspireeritud 

visuaalse kunsti teoseid (Mussorgski „Pildid näituselt“, Čiurlionise maalid ja helitööd jne), mida 

kuulata, vaadata ja võrrelda oma muljetega. Aastaaegade erinemine ja igipõline vaheldumine on 

inspireerinud nii heliloojad kui ka kunstnikke. Helivärvide ja rütmide lisamine kunstiteoste 

võrdlemisele ja oma versioonide tegemisele peaks aitama vältida liiga trafaretsete lahenduste 

loomist, mis just selle teema juures on kunstitöödes muidu kerged tulema. Muusikute ning 

muusikariistade kujutamine on sobiv läbiv teema erinevate ajastute kunsti võrdlemisel. 

 

Graafilise disaini ülesandeks sobib lemmikesineja või muusikastiili kontserdiplakati või 

plaadiümbrise kujundamine, arvestades muusika- ja kujundusstiili omavahelist sobivust ning 

potentsiaalset sihtrühma. Selle taustaks võiks omavahel võrrelda oma muusikalist maitset ja 

lemmikkujundusi, arutleda moe ja grupi mõju üle oma eelistustele (kaasates inimeseõpetust). 

 

Huvitavaid võimalusi pakub kunsti ja muusika kontekstis rütmi, ülesehituse, variatsiooni 

sidumine. Kas oleks võimalik muusikaks vormida või rütmipillidel ette kanda huvitav muster, 

kirivöö või rahvuslik seelikutriibustik? Kas tuttava meloodia põhjal saaks luua ribaornamendi? 

 

Laulusõnade piltlikkus pakub huvitavaid võimalusi nende visualiseerimiseks. Kas tulemus võiks 

lisada mingi omapoolse varjundi algsele sisule ja sõnumile lihtsalt sõnade otsese illustreerimise 

asemel või olla vaadeldav omaette teosena? 

 

Võib korraldada mänge, kui palju suudetakse meenutada laule, kus on nt värvide nimetused 

vms? (Kollased juuksed, rohekas kleidike. On silmi siniseid, on merekarva … Mis värvi on 

armastus? Neiu mustas kleidis …) 

Rütm, dünaamika, ülesehitus, variatsioon, improvisatsioon. Pillid. Karakter, meeleolu. Pärimuskultuur, 
kultuurisaavutused (sh popkultuur). 
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4.2. Kunst ja kehaline kasvatus 

 

Noppeid kehalise kasvatuse ainekavast: 

Erinevad spordialad ja tantsude liikumisviisid aitavad tunnetada oma keha ja jälgida teisi 

liikumises. Kunstitunnis pole inimese kujutamisel peamine suur anatoomiline täpsus, vaid 

ennekõike just enda ja kaaslaste tundmaõppimine, pooside ja liikumise karakteersuse tabamine ja 

edasiandmine. Kehalise kasvatuse tunnis, nii saalis, staadionil kui ka maastikul, saaks lisaks 

vaatlemisele vahel teha figuurivisandeid, võimalik on fotona jäädvustada kiiresti muutuvaid 

poose, tasakaalust väljas või õhus olevaid liikumishetki. Kunstitunnis võib seda materjali 

analüüsida proportsioonide, asendite, tasakaalupunktide, ilmekuse vm seisukohast ning kasutada 

neid oma teose loomise abivahendi või teose osana. 

 

Liikumismänge või tantse nende visuaalsete kujundite ja rütmidega võib proovida visuaalseks 

mustriks vormida. Vältida tuleks üksnes illustreerivat kujutamist. 

 

Kunstitundides võib uurida, kuidas on erinevatel aegadel ja erinevates kultuurides kujutatud 

kunstis sporti ja tantsu, kuidas kajastub kunstiteostes kunstniku või ajastu suhtumine nendesse 

tegevustesse (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kaasamine). 

 

Orienteerumine sunnib ümbritsevat vaatlema ja meelde jätma, abiks võib võtta ka pildistamise. 

Hilisem kujutamine aitab kogetut kirjeldada ja talletada mällu nii välist ilmet kui ka saadud 

emotsioone. Kunstiõppe raames saab valmistada orienteerumiskaarte, uurides erinevaid kaartide 

kujundusvõimalusi info tõhusaks ja ilmekaks edasiandmiseks; eelnevalt antud kaarte võib 

täiendada orienteerumise käigus nähtuga. 

I kooliaste. Liikumine kujundites. 
 
II kooliaste. Liikumis- ja tantsukombinatsioonid; ruumitaju, põimumine liikumisel. Kaardi ja maastiku 
võrdlemine. Maastikuobjektid, leppemärgid, reljeefivormid. Orienteerumismängud, orienteerumine 
etteantud või enda joonistatud plaani ning silmapaistvate loodus- või tehisobjektide järgi etteantud 
piirkonnas. 
 
III kooliaste. Tants kui kultuur; tants kui kunst ja eneseväljendus. Orienteerumine maastikul, kaardi 
peenlugemine – väikeste objektide lugemine ja meeldejätmine, mälu järgi kirjeldamine. 
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4.3. Eesti keel 

 

Noppeid eesti keele ainekavast: 

Kunstil, nagu igal valdkonnal, on oma erialane keel ja terminoloogia. Kuna põhikooli 

kunstiõppes domineerib praktiline tegevus, siis kipub ainealaste mõistete omandamine jääma 

nõrgaks, sest sageli lapsed ise neid aktiivselt ei kasuta. Erialaste mõistete peamine kasutaja on 

õpetaja ning õpilased omandavad need heal juhul passiivse sõnavarana. Siiski on oluline, et ka 

õpilane saaks rääkida ning loomulikes situatsioonides kunsti verbaalset keelt kasutada. Selleks 

annavad võimalusi üksteise ja kunstnike tööde kirjeldamine ja analüüsimine, oma tööde 

esitlemine ja valikute ning kontseptsioonide selgitamine, arutelud, ainealaste tekstide lugemine 

ja koostamine. Iga ülesande juures tuleks ka praktilise töö eel ja ajal vestelda kitsamalt ja 

laiemalt vastavast kunstialasest sisust, praktilise töö ainestikust (probleemist, teemast), lastes 

õpilastel jagada oma varasemaid kogemusi ning avaldada mõtteid ja tundeid nendega seoses.  

 

Tänapäeval sisaldab visuaalkunst väga palju sõna, nii teoste aluse kui osana, suur roll on 

kunstnikupoolsel kontseptsiooni selgitusel. Erinevate tekstide loomise oskus on muutunud ka 

I kooliaste (eesti keel ja kirjandus) 
Endaga ja oma lähiümbruses toimunust jutustamine. Sündmuse, isiku, looma, eseme jm kirjeldamine. 
Loole alguse ja lõpu mõtlemine. Jutu kirjutamine pilditäiendusena (pildi allkiri, tegelaskõne jms). 
Ilukirjandus: folkloorne lastelaul, liisusalm, jutustus, muinasjutt, muistend, luuletus, näidend, 
sõnamänguline tekst, piltjutt, mõistatus, vanasõna. Tingmärgid, skeemid, kaardid, tabelid 
õppekirjanduses, lasteraamatutes ja lasteajakirjanduses. 
 
II kooliaste 
Kava, mõttekaart, joonis jm visualiseerivad vahendid. Visuaalselt esitatud info (foto, joonis, graafik) 
põhjal lihtsamate järelduste tegemine, seoste leidmine. Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende 
usaldusväärsus. Teksti loomine pildi- ja näitmaterjali põhjal. Raadio- ja telesaadete eripära, vormid 
ning liigid. Trükiajakirjandus. Pressifoto. Karikatuur. Pildiallkiri. Teabegraafika. Reklaam: sõnum, pildi 
ja sõna mõju reklaamis, adressaat, lastele mõeldud reklaam. Tarbetekstid: kataloog, kasutusjuhend, 
toote etikett; skeem, tabel, kuulutus, sõiduplaan, hinnakiri. 
 
Kirjandustekstid (4. kl): kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, ilu- ja aimekirjandus loomadest, 
seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ja kõnekäänud. Kirjandusteksti süžee, 
sündmuste toimumise koht ja aeg, tegelased. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine. Kirjelduse 
ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. 
Sõnavara avardamine ja täpsustamine. 
 
III kooliaste 
Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis, skeem jm). Pilttekstide ja teabegraafika 
lugemine ja tõlgendamine. Reklaami keel. Tele- ja raadiosaated. Avalik ja varjatud mõjutamine. 
Veebilehed: eesmärgid ja ülesehitus. Veebist teabe otsimine, teabeallikate ja info kriitiline hindamine. 



Kunst 
 

kunstis hädavajalikuks. Olulised õppetegevused on kunstinäituste põhjal arvamuste ja 

retsensioonide kirjutamine, referaatide koostamine ning uurimuste vormistamine. 

Reklaamiteema käsitlemine ühendab kunsti ja keele, muusika, inimese- ja ühiskonnaõpetuse, 

informaatika. Visuaali, kirjastiili ja värvilahenduse valimine, reklaamlause ja teksti koostamine, 

helitausta loomine nõuavad kõik mõtlemist kommunikatsioonile, sihtgrupile, mõjutamisele, 

manipulatsioonile, grupi survele, teadlikule tarbimisele jne. 

 

Kindlasti saab kunstiõppes kasutada mänge, neid vajaduse korral konkreetseks situatsiooniks ise 

välja mõeldes. Mõeldavad on sõnaarvamismängud, ainealase sisuga ristsõnade lahendamine ja 

ise koostamine kaaslastele lahendamiseks. Sõna ja pildi seob piltsõnastike või pildiliste 

mõttekaartide koostamine; kunstiga (graafiline disain) võivad olla ühendatud emakeel, 

võõrkeeled, IT (nii info otsimise kui ka vormistamise vahendina); põhimõtteliselt mis tahes aine 

sisu. 

 

Päris palju erinevaid tegevusi võib põimida ümber värvide nimetuste. Eesti keeles on väga vähe 

omakeelseid värvinimetusi. Ometi on meil sageli vaja ka verbaalselt teistele edasi anda 

täpsemaid värvivarjundeid. See ainestik pakub hulgaliselt võimalusi arutlusteks, mängudeks, 

info otsimiseks ja võrdlemiseks. 

Värve saame kirjeldada küllaltki objektiivselt läbi tuntud asjade, mis teistele kindla värvivarjundi 

silme ette manavad, nt kirsipunane, sidrunkollane. Milline on tahvliroheline? Samas tuleks 

julgustada looma ka subjektiivsemaid, oma isiklikest seostest tekkivaid kirjeldusi. Kas värvitoon 

võib olla hapu, täidlane, unine, väsinud, hüsteeriline? 

Milliseid värvide nimetusi võib igapäevaelus kohata? Kaubakataloogides kasutatakse sageli 

värvinimetusi, mis on liiga otse teisest keelest üle võetud (mis värvi on nt magenta, mariin, 

petrool?) Õpilased võiksid arutleda, kas on vaja sel moel sisse tuua uusi nimetusi (põhiliste 

nimetuste hulk on eesti keeles tõesti napp), kas olemasolevad oma nimetused on ära põlatud või 

unustatud? Kas tuntakse arhailisemaid nimetusi (nt hobuste värvid õunik, paatjas, kõrb…)? 

Millised on värvinimetuste tekkelood? Inglisekeelne pink (roosa) oli algselt lille nimi, kuid 

nüüdseks on sellena käibelt kadunud ning kasutusel just värvinimetusena. Inglisekeelne orange 

tähistab nii puuvilja kui värvi, kuid eesti keeles ei saa me värvi kohta öelda „apelsin”, vaid 

peame kindlasti lisama midagi juurde: apelsini värvi (karva) vms. Ent kataloogides on värvina 

kasutusel vahel ploom, aprikoos, oliiv, piparmünt. Kas mõne kindlat värvi asja nimetus on 

muutunud ka eraldi värvinimena kasutatavaks? 

Millised on levinumad võõrsõnalised värvinimetused? Millised värvitoonid on karmiin, indigo, 

akvamariin, ooker, purpur? 
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4.4. Kunst ja kirjandus 

 

Noppeid kirjanduse ainekavast: 

Kunsti ja kirjanduse ühiseks jooneks on tutvumine erinevate rahvaste kultuuriga, loomingu 

väärtustamine, oma loovvõimete, mõtte- ja tundemaailma arendamise kaudu oma identiteedi ja 

isikupärase maailmapildi loomise toetamine. 

 

Kunstiülesande ainestikuna võib kasutada kirjandustundides käsitletavaid kirjandusžanre ja 

teoseid. Kas loetud tekstides on sõnades huvitavalt edasi antud inimeste, objektide, kohtade 

välimust, värve, olustikku, tundeid, seisukohti…? Kas nende kirjelduste põhjal oleks võimalik 

midagi kujutada ja kujundada (eraldi kunstiteose, illustratsiooni, lavakujunduse, filmi, 

koomiksina…)? 

 

Objektide kujutamisel tuleb vahel kasuks nende eelnev verbaalne kirjeldamine, sest see aitab 

nende juures enamat märgata. Petlikult lihtne on ülesanne kirjutada mingi eseme kohta 25 

omadussõna. Algul tulevad ilmsed ja objektiivselt asja välimust kirjeldavad sõnad (ese on sinine, 

kandiline). Üsna ruttu muutub järgnevate leidmine üha raskemaks, kuid tulevad ka huvitavamad 

II kooliaste 
Jutustamine piltteksti (foto, illustratsioon, karikatuur, koomiks) põhjal. Fantaasialoo jutustamine. 
Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse, tunnete kirjeldamine, autori suhtumise väljendamine. 
Teose sündmustiku ja tegelaste suhestamine enda ja ümbritsevaga. Teose teema ja idee, probleemi 
olemus. Pea- ja kõrvaltegelane, tüüptegelane. Tegelaste iseloomustamine, tegelastevahelised 
suhted. Sündmuste toimumise aeg ja koht. Looma-, imemuinasjutu, tekke- ja seletusmuistendi, hiiu- 
ja vägilasmuistendi, seiklusjutu ja ajaloolise jutustuse tunnused ja tüüptegelased. 
 
Kujundlik väljendusoskus, lihtsamad sümbolid. Epiteet, võrdlus, kõnekäänd, vanasõna. Koomiline ja 
mittekoomiline. Päevik kui ilukirjanduslik teos. Animafilmi olemus. 
 
Teemamapp tänapäeva kultuurinähtuste või kultuurilooliste isikute kohta. Teemamapi vorm (mapp, 
karp, CD vms), sisu ja vormistamine.  
 
III kooliaste 
Tegelase bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt; tegelase suhe iseenda, teiste tegelaste 
ja ümbritseva maailmaga. Kirjanduse, fantaasiakirjanduse ja naljandite tüüptegelasi. Sündmuste 
toimumise aja ja koha määratlemine, miljöö kirjeldamine. Ajastule iseloomuliku ainese leidmine 
teosest. Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist jutustamine. 
Seiklus-, ulme- ja detektiivromaan, robinsonaad ja utoopia; reisikiri. Müüt, usundiline, koha- ja 
ajalooline muistend. Vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkus. Naljand ja anekdoot, 
puänt. 
 
Epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine, kordus. Sümbolite seletamine, allegooria ja alltekst. Sõna-, 
karakteri- ja situatsioonikoomika. Tänapäeva folkloor ehk poploor. 
 
Filmikunsti väljendusvahendid: pilt ja sõna, kaader filmis. Tekstist filmilike episoodide leidmine. 
Kirjandusteose ekraniseering ja dramatiseering. 
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ning pigem asja olemust ning vaataja suhtumist väljendavad sõnad ja kirjeldused. Selliseid 

loetelusid võib kasutada tööprotsessi osana, kuid need võib ka teose osaks muuta. 
 

Eesti keeles on ilmunud päris palju ilukirjanduslikke teoseid kunstnikest ja nende elust. Kõik 

jutustused pole küll väga faktitruud, kuid peamine ei olegi elulugude õppimine, vaid 

mõtterännakud vastavasse ajastusse ja kunstiteoste loomise rõõmude ja raskuste maailma – olgu 

või kirjaniku fantaasia läbi. Ajastule iseloomuliku olustiku ja suhete kajastuse kaudu on haaratud 

ka ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Nii kunsti- kui kirjanduse õpetaja võiksid anda soovitusi 

lugemiseks või pakkuda teoste nimekirju valimiseks. Võimalik on klassiga kokku leppida kindla 

teose lugemine, et seda hiljem ühiselt arutada, kuid võib ka erinevad teosed omavahel ära jagada 

ja igaüks tutvustab teistele oma loetud raamatut. 
 

„Brügge tornid silmapiiril” (Bernt Notke), „Michelangelo”, „Mees Vincist” (da Vinci), „Meister 

Mathis: Matthias Grünewaldi romaan”, „Veidrik Pieter” (Brueghel), „Maja kanali ääres” 

(Vermeer), „Rembrandt”, „Caravaggio”, „Daumier”, „Madame David”, „Goya”, „Delacroix”, 

„Elujanu” (van Gogh), „Amedeo Modigliani”, „Cezanne”, „Renoir”, „Toulouse-Lautrec”, 

„Alasti tulin ma” (Rodin), „Seurat’ elu”, „Chagall”, „Edvard Munch”, „Vrubel”, „Homme 

hakkan kunstnikuks” (Zille), „Pirnipuu, pronks ja marmor” (Adamson), „Jaan Koorti 

päevaraamat”, „Autoportree silmusega: Adamson-Ericu eluromaan” jt. 
 

 

4.5. Kunst ja võõrkeel 
 

Noppeid võõrkeele ainekavast: 

Metoodilise võttena kuuldu põhjal pildi täiendamine; pildi toel rääkimine. 
 
Keeleõppe telje moodustavad kõiki astmeid läbivad teemavaldkonnad, mille käsitlemisel pööratakse 
tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma kultuuriga: 
MINA JA TEISED: I Enese ja kaaslaste tutvustus. II Iseloom, välimus, suhted lähedastega, ühised 
tegevused. III Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, koostöö. 
KODU JA LÄHIÜMBRUS: I Pereliikmed, kodu asukoht. II Kodu ja koduümbrus, sugulased; 
pereliikmete ametid; kodused tööd ja tegemised. III Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; 
kodukoha vaatamisväärsused. 
KODUKOHT EESTI: I Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus. II Eesti asukoht, 
sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm. III Loodus ja looduskaitse; 
keskkonnasõbralik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja maal; Eesti vaatamisväärsused. 
RIIGID JA NENDE KULTUUR: II Riigi sümboolika, tähtpäevad ja kombed, kultuurisaavutused; Eesti 
naaberriigid. III Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid, tuntumate riikide nimetused, rahvad, 
keeled. 
IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ: I Tegevused kodus ja koolis, nendega seotud vahendid. II 
Kodused toimingud, söögikorrad; turvaline liiklemine; poes ja arsti juures käimine; kool ja klass, 
koolipäev, õppeained; ametid. III Tervislik eluviis ja toitumine, turvalisus; harjumused, kutsevalik; 
töökohad 
VABA AEG: I Lemmiktegevused. II Huvid, vaba aja veetmise viisid. III Kultuuriline mitmekesisus; 
kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam. 
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Kõik teemavaldkonnad pakuvad sobivat ainestikku ka kunstiteostele. Traditsiooniliste 

joonistuste ja maalide loomise kõrval võiks püüda leida võimalusi mõtestada neid teemasid 

nüüdiskunsti erinevate väljendusvahenditega, kaasates vajadusel meedia- ja arvutiõpetajaid. 
 

Võõrkeele õppimisel võiks vahel kasutada kunstiainelisi tekste, mida võivad kunsti- ja keele-

õpetaja koos valida. Hea oleks omandada elus laiemalt kasutatavad kunstimõisted ka õpitavas 

võõrkeeles. Võõrkeeled on suureks abiks kunstialase info leidmisel. Võõrkeeleõpetajaga 

koostöös võib valmistada ette oma kodulinna kultuuriobjektide tutvustusi ja korraldada 

õpilasgiididega linnaekskursioone. 
 

Kunstis võib tutvuda lähemalt nende rahvaste kunstiga, kelle keelt õpitakse. 

 

 

4.6. Matemaatika 

 

Noppeid matemaatika ainekavast: 

Kunstiga haakub matemaatikast ennekõike geomeetria. Sellega on seotud nii arhitektuur ja disain 

kui ka kujutav kunst. Kunsti teoreetilise alusena on geomeetriat eriliselt tähtsustatud teatud 

perioodidel, nt antiik- ja renessansskunstis. Renessansile oli iseloomulik usk teaduse jõusse ja ka 

kunsti käsitlemine teadusena. Sel ajastul töötasid kunstnikud välja keeruka süsteemse 

perspektiiviõpetuse. Nii maalide komponeerimisel kui ka hoonete plaanide loomisel kasutati 

palju kuldlõiget. Geomeetriale tuginevad erineval moel art déco, kubism, abstraktne 

konstruktiivne kunst. 

I kooliaste 
Kauguste hindamine looduses. Geomeetrilised kujundid igapäevaelus. Eristab ja leiab ümbritsevast 
lihtsamaid tasandilisi ja ruumilisi kujundeid. Punkt, sirglõik, sirge; antud pikkusega lõigu joonestamine. 
Kolmnurk, nelinurk. Täisnurk. Ruut ja ristkülik. Võrdkülgse kolmnurga joonestamine joonlaua ja sirkli 
abil. Ring ja ringjoon, keskpunkt ja raadius. Kuup, risttahukas, kera, silinder, koonus, kolm- ja 
nelinurkne püramiid.  
 
II kooliaste 
Liigitab, analüüsib ning kirjeldab objekte ja nähtusi mitme tunnuse järgi; leiab ülesannetele erinevaid 
lahendusteid. Kasutades IKT võimalusi (internetiotsing, pildistamine), toob näiteid õpitud 
geomeetrilistest kujunditest ning sümmeetriast arhitektuuris ja kujutavas kunstis. 
Lihtsamad geomeetrilised kujundid (punkt, sirge, lõik, kiir, murdjoon, nurk). Sirgete lõikumine, 
ristumine, paralleelsus. Sümmeetria sirge suhtes. Kolmnurkade liigitamine, joonestamine. Ringjoon, 
ring. Ruumilised kujundid (kuup ja risttahukas). 
 
III kooliaste 
Joonestab ja konstrueerib (käsitsi ja arvuti abil) tasandilisi kujundeid. Hulknurgad (kolmnurk, 
rööpkülik, trapets, korrapärane hulknurk). Ring ja ringjoon. Maa-alade plaanistamine. Ruumilised 
kujundid (püströöptahukas, püstprisma, püramiid, silinder, koonus, kera). 
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Kunstitunnis tulevad mängu korrapärased rütmid, võrgustikud, mustrid, ornament; 

pinnalaotustest pakendid, moodulid (arhitektoonika, ruumikujundus), maketid. Geomeetriliste 

põhivormide abil saab analüüsida keerukamate objektide vormi. Õppides kujutama figuure ja 

objekte, kasutatakse ühe metoodilise võttena nende ülesehitamist geomeetrilistest vormidest (nii 

tasapinnaliselt kui ka ruumiliselt). 

 

Värvide segamist võib võrrelda liitmistehtega ning värvide segamise tabelit korrutustabeliga. 

Värvimodulatsiooniharjutustes on matemaatikale sarnast mõtlemist, liites igale värvile enam-

vähem ühes suhtes kindlat nn juhtvärvi. 

 

 

4.7. Loodusõpetus ja bioloogia 

 

Noppeid loodusõpetuse ainekavast: 

 

I kooliaste 
1. kl: Inimese meeled. Elus ja eluta, asjad ja materjalid, looduslik, tehislik. Aastaajad. Taimed, loomad 
ja seened erinevatel aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus. 
2. kl: Maismaataimed ja -loomad, koduloomad, veetaimed ja -loomad, välisehitus, mitmekesisus, 
elupaigad. Ilmastikunähtused. Inimene, välisehitus, inimese elukeskkond. 
3. kl: Taimede, loomade, seente mitmekesisus. Kalad, roomajad, linnud, imetajad, ussid, putukad, 
ämblikud. Liikumise tunnused. Liiklusohutus. Kodumaa: Eesti kaart, kooliümbruse plaan, pealtvaade, 
leppemärk. 
 
II kooliaste 
4. kl: Maailmaruum, päikesesüsteem, tähtkujud, planeet Maa. Gloobus, Maa kujutamine kaartidel, 
mandrid ja ookeanid, suuremad riigid. Looduskatastroofid: vulkaanipursked, maavärinad, orkaanid, 
üleujutused. Elu erinevates keskkonnatingimustes. Kõrb, vihmamets, mäestik, kivistised, 
dinosaurused. Inimese ehitus, põlvnemine, võrdlus selgroogsete loomadega. Taimed, loomad, seened 
inimese kasutuses. 
5. kl: Vesi kui elukeskkond. Elukeskkond maa-asulas ja linnas, taimed ja loomad asulas. Pinnavorm ja 
pinnamood: kõrgustikud, madalikud, tasandikud, Põhja-Eesti paekallas. 
6. kl: Aed, põld, mets, meri, õhk elukeskkonnana: aiataimed, viljapuu- ja juurviljaaed, iluaed; Eesti 
metsade iseloomulikud liigid, metsade tähtsus, kasutamine, kaitse, põlismets; pilved, sademed, ilm; 
mere, ranniku ja saarte elustik, iseloomulikud liigid; mere mõju inimtegevusele, ranna-asustus. Eesti 
loodusvarad. Keskkonnakaitse: inimese mõju, kaitsealad, jäätmekäitlus, säästev tarbimine. 
 
III kooliaste 
7. kl: Kehade kirjeldamine: Mõõtmine. Ained ja segud: omadusi, mudel, puhas aine, ainete segu, 
lahustumine vedelikes. Liikumine ja jõud: ühtlane ja mitteühtlane liikumine. Aine olekute muutumine: 
sulamine ja tahkumine, veeaur, kaste, udu, hall ja härmatis. 
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Noppeid bioloogia ainekavast: 

Kunstis saab kujutamisainestikuna ära kasutada suurt osa loodusõpetuses ja bioloogias õpitavast. 

Üheks läbivaks jooneks on ümbritseva maailma ja selle mitmekesisuse märkamine ja 

väärtustamine. Värvide, vormide, mustrite rohkust ja nüansirikkust teadvustades võiks pöörata 

tähelepanu nende funktsioonile (kutsung, jäljendus, maskeering, hoiatus) ning arutada, kas ja kui 

erinev see inimestel on, kui palju on samade funktsioonide teadlikku või ka ebateadlikku 

kasutamist? (Mood, reklaam, sisekujundus, brändid, grupikuuluvused) Kaasata võiks ka inimese- 

ja ühiskonnaõpetust. 

 

Loodus pakub valmis kunstiteoseid – ilusaid vorme, vaateid, aga ka looduse „viperusi”, mida on 

vaja vaid osata märgata ja hoiduda sekkumisest. Rohkesti võib leida huvitavaid sümmeetria ja 

rütmi näiteid. Pildistatud või filmitud kaadreid võib kasutada nii loodusainetes kui kunstis. 

Loodusõpetusega seostatult tuleks kõneleda loodusmaterjalide kasutamisest kunstis, materjalide 

taaskasutusest, kohaspetsiifilisest kunstist, keskkonnakunstist, maakunstist jne.  

 

Erinevad kunstnikud on erinevalt näinud ja kujutanud ka ühe ja sama kandi loodust, samas 

võivad ilmneda nt põhjamaise või lõunamaise maastiku iseäralikud vormid ja värvid. Võrreldes 

maastiku, loomade, taimede kujutamist erinevate maade ja aegade kunstis, saab arutleda, 

milliseid teadmisi, tundeid ning hoiakuid need kajastavad. Eksootiliste loomade kujutamisel 

toetusid kunstnikud vahel üksnes teiste kirjeldustele ja ebamäärastele visanditele ning need 

võivad seetõttu paista üpris fantastilised. Samas on igapäevaseid ja hästi tuttavaid loomi ja taimi 

sageli tahtlikult kujutatud mitterealistlikult. Maastikumaalidest võib välja lugeda koduigatsust, 

nukrust, pidulikkust, eluraskust, kliima karmust jne (seosed geograafia ja inimeseõpetusega). 

 

Graafilise disaini ülesandena võib aastaaegadega siduda kalendrite ja kaartide kujundamist, 

arutledes aastaaegade erineva olemuse üle maakera erinevates paikades (koos geograafiaga). 

7. kl: Loomade, taimede, seente, selgroogsete loomade välistunnused ja seos elukeskkonnaga. 
Imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade osa looduses ja inimtegevuses. Paljunemine ja 
areng: järglaste eest hoolitsemine (toitmine, kaitsmine, õpetamine). 
8. kl: Taimede, seente ja samblike osa looduses ja inimtegevuses, kasvukoht ja levik. Parasitism ja 
sümbioos. Selgrootute, putukarühmade välistunnused. Ökoloogia ja keskkonnakaitse: looduslik 
tasakaal, bioloogilise mitmekesisuse tähtsus, inimmõju ökosüsteemidele.  
9. kl: Inimese ja selgroogsete loomade luud ja lihased. Paljunemine ja areng: pere planeerimine, 
muutused sünnist surmani. Evolutsioon, liikide teke ja muutumine, kohastumine. Silma ehituse ja 
talitluse seos; pupill, lääts, võrkkest, vikerkest, lühinägevus, kaugelenägevus. 
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Loodusõpetuses on iga teema juures ära toodud ka praktilised tööd, mõnedki neist on seostatavad 

kunstitegevustega (nt gloobuse kui maa mudeli valmistamine; kollektsiooni koostamine õppe-

ekskursioonil; uurimus: mets igapäevaelus/metsaga seotud tarbeesemed jne). 

Dokumenteerimiseks saab kasutada kunstivahendeid (piltide kogumine, joonistamine, 

maalimine, pildistamine, taimede jäljendite trükkimine jne), kogutud materjali saab kasutada ka 

kunstiprotsessis või esitada kunstiteosena.  

 

Inimese kujutamisel pole kunstis realistlikkus peamine, ent juba teises ja eriti just kolmandas 

kooliastmes peavad õpilased seda sageli ise oluliseks. 9. klassis võib inimese kujutamisel võtta 

appi inimese luude ja lihaste õppimise bioloogias, kuid ka siduda viimase plastilise anatoomia 

rolli teadvustamisega kunstis, tutvuda Leonardo da Vinci uurimuslike luude ja lihaste 

joonistustega, võrrelda, millal on kunstis tuntud huvi inimkeha täpse kujutamise vastu ning 

millal on anatoomiline õigsus olnud kõrvalise tähtsusega. Luukere on laialt olnud surma 

sümboliks – seda võib vaadelda originaalis nt Bernt Notke „Surmatantsus“. 

 

Perspektiivinähtuste ning op-kunsti ja optiliste illusioonidega seoses on põhjust rääkida silma 

ehitusest ja nägemisest.  

 

 

4.8. Kunst ja füüsika 

 

Noppeid füüsika ainekavast: 

Kuigi valgusele ja varjule pööratakse kunstis tähelepanu juba varem, on nende põhjalikum ja 

teoreetilisem käsitlemine ning rakendamine (varju liigid, valguse ja varjuga modelleerimine) 

võimalik ajaliselt kooskõlastada füüsika valgusõpetuse õppimisega. 

Jõudude tasakaal ja keha liikumine. Liikumine ja jõud looduses ja tehnikas. Deformeerimine, 
elastsusjõud.  
 
VALGUSÕPETUS (8. kl). Valguse sirgjooneline levimine. Valgusallikas. Valguse spektraalne koostis. 
Valguse värvustega seotud nähtused looduses ja tehnikas. Vari, täis- ja poolvari, Varjutused. Kuu 
faaside teke. 
 
Valguse peegeldumine Eseme ja kujutise sümmeetrilisus. Esemete nägemine. Mattpind. Valguse 
peegeldumine looduses ja tehnikas. Valguse neeldumine, langemis- ning peegeldumisnurk. 
 
Valguse murdumine. Prisma. Kumerlääts, nõguslääts. Fookus, läätse fookuskaugus, läätse optiline 
tugevus. Kujutised, tõeline ja näiv kujutis. Suurendus, luup. Silm, prillid, kaug- ja lühinägelikkus. 
Fotoaparaat. Valguse murdumine looduses ja tehnikas. Kehade värvus, valgusfilter. 
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Kunsti, loodusõpetuse ja füüsika koostöös võiks vaadelda ja selgitada atraktiivseid loodusnähtusi 

ning nende tekkimise põhjusi: vikerkaar, halo, loojangu värvid, oranž suur täiskuu või verev 

päike horisondi lähedal, punase (lille)värvi muutumine loojangu ajal või enne äikest, heledad ja 

sinakad kaugused jms. Nende realistlik kujutamine on väga raske ja tulemuseks on sageli abitu 

kitš ja naivism, kuid traditsioonilise maalimise asemel võib kasutada fotograafiat, märkide ja 

mustrite loomist, dekoratiivseid üldistusi, oma tekkelugude väljamõtlemist (nt koostöös 

kirjandusega). 

 

Värvi kui valguslainete, neeldumise ja peegeldumise, silma tööpõhimõtte ja nägemisega haakub 

kunstis terve rida nähtusi, nt õhu- ja värviperspektiiv; impressionism, puäntillism, värvide 

optiline segunemine, op-kunst. Nende puhul on ka kunstnikud kasutanud füüsikateadmisi ja 

loonud teooriaid oma kunstipraktika alusena. 

 

Sümmeetria ja peegeldus on väga ilusad igapäevaelus kergesti leitavad nähtused, kui oma 

tähelepanu teritada. Neil põhinevad ka mustrid ja ornamendid. 

 

Põhikoolis õpitakse põhivärvidena esmajoones värvaine segamise põhivärve (punane, kollane, 

sinine). Samas ei saa kunstiõpetaja enam hakkama ilma teadmiseta, millisel juhul on tegu 

värvilise valguse segunemisega (telepilt, arvutigraafika, digifoto), millised on valguse puhul 

põhivärvid (punane, roheline ja sinine) ning mida tähendavad CMYK- ning RGB-kood. 

 

 

4.9. Kunst ja keemia 

 

Noppeid keemia ainekavast: 

 

Kunstis ja keemias võiks rääkida kunstivahenditest – kuidas toimivad joonistuspulgad (pliiatsid, 

pastellid, kriidid, süsi), millised on veepõhised ning lahustite ja õlide abil kasutatavad värvid, st 

mis vahe on akvarellidel, guaššidel, akrüülidel, õlivärvidel; kuidas mitmed kunstitehnikad 

Vesi lahustina, veesõbralikud ja vett tõrjuvad ained. Lahused ja pihused (vaht, aerosool, emulsioon, 
suspensioon) looduses ja igapäevaelus. Keemia meie ümber. Ainete füüsikalised omadused. Puhas 
aine, segu, keemiline reaktsioon, lahus, lahusti. Ettekujutus keemilisest sidemest aatomite vahel 
molekulis, ioonide vahel kristallis. Happed, alused ja soolad igapäevaelus. Erinevate metallide ja 
hapete lahuste vahelised reaktsioonid. 
 
Ohutusnõuded olmekemikaalide kasutamisel. Keemia ja elukeskkond. 
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kasutavad ära rasvase ja vee vastuolu (vahabatika, marmoreerimine jt); kuidas graafika 

trükiplaati valmistades seda söövitatakse. 

 

Lapsed soovivad vahel teha midagi oma nahale viltpliiatsite või guaššidega, mõni ka värve 

maitsta või aure sisse hingata. Oluline on selgitada, kuidas kasutada ohutult erinevaid materjale 

(värvid, lakid, lahustid, aerosoolvärvid, püsimarkerid, kips jne). 

 

Vahel tekib lastel endal küsimus, millest on värv tehtud. Seda saab lihtsal moel selgitada isegi I 

astme õpilastele, vajadusel keemiaõpetajalt tuge otsides. See küsimus võib olla ka kunstiülesande 

või terve projekti keskne telg. Millega joonistati-maaliti koopaseinale? Kas ka tänapäeval saaks 

selliseid materjale kusagilt leida või ise luua? Millised värvid saaksime ise värvipigmenti ja 

mingisugust sideainet kokku segades? Milleks just need värvid sobivad ja mille osas jätavad 

soovida? Joonistamiseks ning maalimiseks võib proovida ise värve luua ja katsetada, millised 

omadused (nii head kui halvad) neil on.  

 

Kliistrivärvide valmistamine ja kasutamine: Heidok, R. Paberi- ja papitööd. Tln: Valgus, 1986.  

Kust või millest on ajalooliselt värve saadud? Lood värvide saamisest: Vladimirov, A., Ossipov, 

N. Punane, kollane, sinine. Tallinn: Eesti Raamat, 1972. 

 

 

4.10. Kunst ja geograafia  

 

Noppeid geograafia ainekavast: 

Ajaloolised maakaardid jutustavad inimese teadmistest ja muutunud ettekujutusest. Paljud 

kaasaegsedki temaatilised kaardid ühendavad ilmekuse huvides vanade kaartide võttena 

pealvaate objektide piltkujutistega. Kunstis võib luua temaatilisi kaarte, ühendades erinevate 

III kooliaste 
Kaartide mitmekesisus ja otstarve, temaatilised kaardid, leppemärgid. Geoloogia: maavärinad, 
vulkaaniline tegevus, kivimid (liivakivi, lubjakivi, graniit) ja setted (liiv, kruus, savi). Pinnamood: 
mäestikud, mägismaad, tasandikud; pinnavormide muutumine aja jooksul, inimese elu ja tegevus 
mägise ja tasase pinnamoega aladel. Veestik, vooluvee mõju pinnamoe kujunemisele, üleujutused. 
Kliima mõju inimtegevusele. Loodusvööndid. Arktika ja Antarktika. Tundra, parasvöötme okas- ja 
lehtmetsad, rohtlad, vahemerelised metsad, kõrb, savann, vihmamets. Rahvastik: erinevad rassid ja 
rahvad, linnastumine, kultuuriline mitmekesisus. 
Euroopa ja Eesti loodusgeograafia: Asend, pinnamood ja geoloogia. Veestik. Rahvastik. Eesti 
rahvuslik koosseis, rahvuslik mitmekesisus Euroopas. Asustus, linna ja maa-asulad, linnastumisega 
kaasnevad probleemid. Uued ja vanad tööstusharud, teenindus. Erinevad turismi liigid. Eesti 
turismimajandus, transpordi liigid.  
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õppeainete ainestiku ning kaartide reeglid (funktsionaalsus, leppemärgid) oma isikupärase stiili 

ja sõnumitega. 

 

Kunstiteostes esinevad erinevate maade maastikutüübid, taimestik ja loomastik, rahvas. Neis 

võib paista kunstniku igapäevane ja tuttav ümbrus, aga ka peegelduda omaaegsed teadmised ja 

ettekujutused kaugetest maadest, kui ise nägemise asemel tuli sageli usaldada rändurite ja 

kaupmeeste jutustusi.  

 

Kivimid on ilusad ja uurimist väärt, neil on alati olnud roll kunstis, arhitektuuris, maastiku-

kujunduses. Huvitav on jälgida, kuidas kohalik kivi on kujundanud ühe või teise kandi 

arhitektuurset ilmet või kuidas on arhitektuurset mõtet mõjutanud piirkonna pinnamood, kliima 

või maavärinad. Paljud vääriskivid ja looduslikud materjalid on muutunud võrdlusena 

värvinimetuste osaks või lausa värvinimetuseks (kuld, vask, pronks, rubiin, türkiis, smaragd, 

eebenipuu, elevandiluu …). 

 

Majanduse, teeninduse ja turismiga seoses võiks arutada, kuidas paigutub siia kunst ja disain. 

Turismimajandusega seoses võib kunstis mõelda Eesti tutvustamise, reklaamimise, sümbolite ja 

suveniiride peale – tutvuda olemasolevaga ning luua uusi kontseptsioone, märke ja objekte.  

Mitmed geograafia ainekavas ära toodud praktilised tööd on seostatavad kunstitegevustega, nt 

(pildilise) mõistekaardi koostamine loodusvööndi kohta; ülevaate koostamine oma linna või 

maakonna peamistest vaatamisväärsustest, reisi marsruudi koostamine jne. 
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4.11. Kunst ja ajalugu 
 

Noppeid ajaloo ainekavast: 

Ajalugu on tihedalt täis teemasid, millega siduda kunstiteemasid ja ülesandeid, õpetaja olgu vaid 

loov ning koostööaldis. Lihtsalt mingi ajastu või sündmuste illustreerimist aitab vältida 

uurimusliku ja tõlgendava aspekti sissetoomine, oma ajaga võrdlemine või seostamine. 
 

Kunstiteostest on saadud palju informatsiooni erinevate ajastute ja kultuuride eluolu, 

olmetingimuste, riietuse, interjööride jm kohta, viiteid rituaalidele ja sündmustele, täiendades 

teistest allikatest saadud teavet. Ka koolis võib püüda kunstiteoste ning ajalootekstide abil 

taastada ajaloolist õhustikku (nt koostöös ajaloo, kirjanduse ja ühiskonnaõpetusega). Võiks 

valida ajaloolise ainestikuga kirjandusteksti ning kujundada või lavastada sellest mõne stseeni, 

väljendades tulemust vastavalt vanusele ja tehnilistele võimalustele illustratsioonide, koomiksi, 

storyboard’i, filmi, etenduse, happening’ina vms. Ajalooliste stiilide alusel võib kujundada 

tänapäevase rõivakomplekti või ruumi sisekujunduse. 
 

Kunsti paindlikkus võimaldab paljusid ülesandeid sünkroniseerida ajalooteemadega. Teises 

astmes võib Vana-Kreeka käsitlemise ajal kunstis disaini ja tarbekunsti teemana uurida kreeka 

vaasimaali. Vanakreeka anumatel on kujutatud tolleaegseid tegevusi, põnevat uurimisainestikku 

pakuvad nõude erinevad kujud ja funktsioonid ning nende nimetusedki (amfora, krateer, hüdria, 

II kooliaste 
Ajalooallikad, muuseum ja arhiiv. Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal: eluolu, tegevusalad, elamud, 
rõivastus, toit, kultuur ja traditsioonid, nende muutumine ajas. Ajaloosündmused ja silmapaistvad 
isikud. 
Kiviaja inimese tegevusalad, põlluharimise algus, loomade kodustamine, käsitöö areng, metallide 
kasutuselevõtt. Vanaaja kultuurisaavutusi: Egiptuse püramiidid, Babüloni rippaiad, kiilkiri ja 
hieroglüüfkiri. Vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid. Vana-Egiptuse eluolu, religioon, 
kultuurisaavutused; Mesopotaamia: leiutised: ratas, potikeder, eluolu, religioon, kultuurisaavutused. 
Vana-Kreeka kultuur ja eluolu: loodus ja rahvastik, Kreeta ja Mükeene kultuur; olümpiamängud, 
religioon ja mütoloogia, teater, arhitektuur (Ateena akropol), skulptuur, vaasimaal. Vana-Rooma 
kultuur ja eluolu, kunst ja arhitektuur, avalikud mängud. Ristiusu teke. 
 
III kooliaste 
Keskaja eluolu, maailmapilt ja kultuur: kirik ja ristiusk, ristisõjad, keskaja teadus, romaani ja gooti stiil. 
Araabia kultuuri mõju Euroopale; Bütsants, Vana-Vene. Linnade teke ja eluolu, hansakaubandus, 
tsunftikord. Skandinaavia eluviis ja ühiskond, viikingite retked. Eesti muinasmaakonnad, muistne 
vabadusvõitlus ja ristiusustamine, linnad. 
Uue maailmapildi kujunemine: tehnoloogia areng, humanism, kujutav kunst, Leonardo da Vinci, 
maadeavastused. Absolutism, barokk, klassitsism. Vabrikutootmine, linnastumine. Rahvuslus ja 
rahvusriigid. Kultuur 19. sajandil ja 20. saj algul. Totalitarism. Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja 
vahel: tehnika areng: auto ja lennuk, raadio, kino ja film; kirjandus ja kunst, uued 
propagandavahendid. Eesti Nõukogude kultuur ja elu-olu; iseseisvuse taastamine: Laulev 
revolutsioon, Balti kett. Kultuur ja eluolu 20. saj II poolel: infotehnoloogia, massikultuur, naine ja 
ühiskondlik elu, muutused mentaliteedis. 
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küüliks, leküütos), kasutatud tehnikad ja levinud ornamentide variatsioonid. Selle info põhjal ei 

pruugi aga neid nõusid jäljendada, vaid pigem mõelda, millised võiksid olla uuritud aspektide 

tänapäevased vasted ning ühendada oma loomingus antiikaja traditsioonid tänapäeva harjumuste 

ja oludega. Millised vormid, mustrid ja ka kujutatavad tegevused oleksid iseloomulikud 

praegusele ajale, millist infot pakuksid poodides pakutavad anumad tuleviku ajaloolastele? 
 

Kunstis võib inimfiguuri proportsioonide käsitluse siduda Vana-Egiptuse kultuuriga. Oma 

jäikusest hoolimata on nn egiptuse poos hoolikalt mõõdetud ja üldistatud proportsioonidest 

loodud kaanon. Lisaks võib kasutada tolleaegset praktikat ja konstrueerida figuurid moodulil 

(mõne kehaosa pikkus) põhinevasse ruudustikku, joonistades või, taas laenates, saviplaadile 

sellest edasi süvendreljeefi tehes. Egiptuse kujutamisviisi aluseks võttes võib friisidena püüda 

jutustada oma elulugu või ühe päeva sündmusi, täiendades pilte oma isikliku piltkirjaga. 
 

Uuema ajaloo teemad lausa kutsuvad neid käsitlema nüüdiskunsti erinevate vahenditega, 

kasutades nii alusmaterjali allikatena kui ka esitluseks meedia- ja virtuaalseid keskkondi. 
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4.12. Inimeseõpetus 

 

Noppeid inimeseõpetuse ainekavast: 

 

Tänapäeva kunst on väga sotsiaalne. Kunst räägib inimesest ja tema seostest teiste inimeste ning 

inimrühmadega, tema vajadustest ja tegutsemisest erinevate võimaluste, vabaduste ja normide 

tingimustes. Enamikule kunstiülesannetest on võimalik lisada mingi inimeseõpetusega seonduv 

aspekt (nagu ka eelnevalt teiste ainete all osutatud). See võib olla keskne teemavalikus ja 

probleemipüstituses, arutleda võib käsitletava nähtuse või kunstiteema erinevate tõlgendus-

võimaluste ja mõju üle erinevatele inimestele. 

 

Nagu inimeseõpetuses, valitakse ka kunstis teemasid põhimõttel lähemalt kaugemale, 

arvestatakse õpilaste ja kohalikku eripära ning ühiskonnas toimuvaid muutusi, kujundatakse 

hoiakuid. Olulisel kohal on õpilane oma tunnete ja arvamustega, suhtumisega endasse ja 

ümbritsevasse maailma. Kunstiteemad ja -tegevused annavad võimalusi õppida tundma ennast, 

oma võimeid, huvisid ja kalduvusi, kuid teadvustada ka oma suhteid teistega – julgust erineda, 

oma ideid esitada ja kaitsta; kalduvust taganeda või eralduda või oma mõtteid alla surudes 

teistega nõustuda. Oma tööde esitlemine ja selgitamine harjutab seisukohtade sõnastamist. 

I kooliaste 
2. kl: Inimeste erinevused ja sarnasused. Tervislik eluviis: toit, puhkus, liikumine. Kodu, pereliikmete 
rollid ja töö; kodused tööd, traditsioonid. Koduümbrus, naabrid. Aeg ja asjad. Omamine, asja väärtus 
ja hind. Kodumaa, kodukoht. Rahvakalendri tähtpäevad. 
3. kl: Igaühe individuaalsus ja väärtuslikkus. Lapse õigused ja kohustused. Tervislik eluviis. Minu ja 
teiste vajadused. Sõpruse hoidmine, sallivus, abistamine, meeskonnatöö. Muredest rääkimine ja 
tunnete väljendamine. Käitumise mõju ja tagajärjed. Liiklusreeglid. Mäng ja töö, õppimine. Reklaami 
mõju. Raha. Kodumaa, küla, vald, linn, maakond; naaberriigid, Eesti sümbolid. Rahvaste tavad ja 
kombed. 
 
II kooliaste 
5. kl: Pingete maandamine. Päevakava. Kehalise aktiivsuse vormid. Suhtumine kehasse. Turvaline ja 
ohutu käitumine koolis, kodus ja õues. Meedia ja eakaaslaste mõju, vastustus. Vahendatud 
suhtlemine. Uimastite riskid. Tervislik elu- ja õpikeskkond.  
6. kl: Suhtlemine, enesehinnang, minu ja teiste vajadused. Tunded, eelarvamused. Koostöö, sallivus, 
hoolivus, sõprus, usaldus, empaatia. Kaaslaste mõju ja surve. Erinevuste ja mitmekesisuse 
väärtustamine. Individuaalsed, soolised erinevused. Erivajadustega inimesed. Positiivne mõtlemine. 
 
III kooliaste 
7. kl: Elukaar, murdeiga; areng ja kasvamine. Enesekasvatus. Vastutus seoses valikutega. Minapilt ja 
enesehinnang, iseloomujooned, huvid, võimed ja väärtused. Rollid, reeglid ja normid grupis, grupi 
surve. Turvalisus ja riskikäitumine. Naiselikkus ja mehelikkus, soorollid ja -stereotüübid. Sõprus. 
Armumine. Õnn. 
8. kl: Füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne tervis. Tervislik eluviis, vormisolek, vaimne 
heaolu, stress.  
 
Suhted ja seksuaalsus. Armastus. Soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele. 
Enamlevinud riskikäitumise liigid. Sõltuvuse kujunemine. Huvide ja võimete mitmekesisus. Edukus, 
väärtushinnangud ja prioriteedid elus. 



Kunst 
 

Rühmatöödes õpitakse enese kuuldavaks tegemist ja teiste kuulamist, oma seisukohtade 

kaitsmist ning kompromisside tegemist. Kunst on oma tasakaalustava mõjuga üheks sobivaks 

vahendiks vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise hoidmisel, sõltumata kunstioskuste 

tasemest. 

 

Inimeseõpetuse paljude teemadega haakub kunstnike roll ning suhtumine kunstnikesse, mis on 

aegade jooksul palju muutunud. Neid on nähtud nii hädavarestest veidrike kui ka õnnistatud 

geeniustena, kunstnike seas on olnud sotsiaalsest elust eraldunuid ja aktiivseid 

ühiskonnakriitikuid, traditsioonide kinnistajaid ning konventsioonide purustajaid. 

 

 

4.13. Ühiskonnaõpetus 

 

Noppeid ühiskonnaõpetuse ainekavast: 

 

Kunsti disaini- ja meediateemad hõlmavad paratamatult ühiskondlikke aspekte, käsitleda tuleb 

tarbijakäitumist, reklaami ja moe mõjutusi, erinevaid sihtgruppe ja jätkusuutlikku eluviisi. 

II kooliaste 
Kodukoha rahvusgrupid. Usutunnistused. Pere ja suguvõsa. Sõpruskond. Koolipere. Euroopa riigid ja 
rahvad. Koostöö ja ühistegevus, noorteorganisatsioonid. Demokraatia: inimõigused, õigused ja 
vastutus. Elukutsed, teadmised ja oskused, ettevõtted kodukohas. Säästev tarbimine. Töökultuur ja 
tööeetika. Meedia ja teave: raamatukogu, Internet, ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, filmid; 
teadlik infotarbimine, autoriõiguste kaitse. 
 
III kooliaste 
Infoühiskond: ajakirjandusvabadus ja -eetika; avalik arvamus, reklaam; autoriõigused ja -vastutus, 
teabe tõlgendamine ja kriitiline analüüs. Soolised, varanduslikud, rahvuslikud, usulised, ealised, 
regionaalsed erinevused, sotsiaalne kihistumine. Identiteedid, sallivus, mitmekultuuriline ühiskond. 
Inimõigused, kultuurilised õigused. Inimkaubandus. Ühendused, kirik, kodanikualgatus, õpilas-
organisatsioonid, noorteprojektid. Turumajandus, nõudmine ja pakkumine, konkurents. Elukestev õpe. 
Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine.  
 
Kunstis on alati olnud huvipakkuvaks ainestikuks erinevad riigid ja rahvad, nende erinevad kombed ja 
iseloomulik atribuutika. Pühade ja tähtpäevadega seoses tutvutakse varakult oma kodukoha riiklike 
ning rahvuslike märkide ja sümbolitega (lipp, vapp, lill, lind). Neile lisaks võiks uurida ka teiste, sh 
kohalike vähemusrahvuste sümboleid, kavandada oma kooli või klassi sümboolika või ka isiklik märk 
oma asjade tähistamiseks. Vanemates klassides võiks teadlikumalt analüüsida rahvusliku ja riikliku 
temaatika visuaalseid kajastusi linnaruumis ja meedias, tutvuda ajalooliste rahvuslike liikumistega, 
kodukaunistamiskampaaniatega, perioodidega, mil on moodi läinud rahvuslik element interjöörides, 
riietuses, tarbekunstis. 
 
Demokraatia, inimõigused, erinevused ja sallivus, vabadus ja vastutus, erinevate maailmavaadete ja 
kultuuride (sh rahvuslikud, subkultuurid) kokkupuuted on head kunstiteemad. Võib võrrelda nende 
käsitlusi tänapäeva kunstis ja meedias ning väljendada ise oma sõnumeid nii traditsiooniliste kui ka 
nüüdiskunsti vahenditega. Teadvustada tuleks kunsti rolli ühiskonnas ning arutleda, kui suur on 
kunstniku loominguline vabadus erinevates ühiskondades, kuivõrd institutsionaliseeritud on kunstiõpe, 
tellimine, eksponeerimine või kunstiturg ning mida sisaldab autoriõiguste kaitse temaatika. 
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Iga aine raames tuleb tutvustada selle valdkonnaga seotud elukutseid. Kunstis on tuttavamad 

nimetused maalikunstnik, graafik, skulptor, arhitekt ja disainer, keraamik, fotograaf. Samas ei 

pruugi õpilased teadlikult märgata paljude kujundajate töid, millega ometi igal pool kokku 

puutuvad (maastikuarhitekt, sisekujundaja, teatrikunstnik, moedisainer, illustraator, raamatu-

kujundaja, graafiline disainer, veebidisainer jne). Lisaks on väga palju tegevusalasid, kus 

kunstimeel ja -kogemus on suureks toeks, nt kosmeetikul ja juuksuril, kokal ja kondiitril, 

aednikul, ehitajal jne. Väga erinevate ametite sarnaste tahkude üle arutlemine toetab ühiskonna 

sidususe mõistmist. 

 

 

4.14. Käsitööõpetus (I kooliaste) 

 

Noppeid ainekavast: 

 

 

4.15. Käsitöö ja kodundus 

 

Noppeid ainekavast: 

 

Disain minevikus ja tänapäeval. Rahvuslikud mustrid ja motiivid. Ideede otsimine, visandamine, 
esitlemine, kavandamine. Looduslikud ning tehismaterjalid, saamislugu, omadused, otstarve ja 
kasutusalad, korduvkasutus, lihtsamad töötlemisviisid. Kodundus: Hubane kodu. Ruumide 
kaunistamine. Tervislik toiduvalik, laua kaunistamine. Säästlik tarbimine, jäätmete sorteerimine. 

II 
Idee ja kavand, erinevad graafilised võimalused. Kujunduse ja värvusõpetuse põhitõed disainimisel. 
Rahvakultuur, tavad ja kombed. Rahvuslikud mustrid ajaloolistel ja tänapäevastel esemetel. 
Kodundus: etikett; lauakatmise tavad ja loomingulised võimalused; kodutööd, töövahendid; teadlik ja 
säästlik tarbimine, jäätmete sorteerimine.  
 
III  
Tekstiilid rõivastuses ja sisekujunduses. Rõivastus kui ajastu vaimu peegeldaja. Moelooming. Mood ja 
isikupära. Komplektid ja kollektsioonid. Lisandid stiili kujundamisel. Ideekavand ja selle vormistamine. 
Ornamentika alused. Kompositsiooni seaduspärasused käsitööeseme kavandamisel.  
 
Rahvakunsti alused. Kultuuridevahelised erinevused ja sarnasused. Sümbolid ja märgid rahvakunstis. 
Rahvarõivad. Etnograafiline ornament tänapäevase rõivastuse ja esemelise keskkonna kujunduses. 
Näituse kujundamine, sh virtuaalkeskkonnas. Kaasaegsed käsitöömaterjalid, loominguline tikand ja 
heegeltehnika. 
 
Rahvustoidud. Peolaudade kujundamine. Erinevad stiilid sisekujunduses. Olmekeemia, 
puhastusvahendid. Tarbija õigused ja kohustused. Ostuotsustuste mõjutamine, reklaami mõju. 
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4.16. Tehnoloogiaõpetus 

 

Noppeid ainekavast: 

Kunstis on alati ka tehnoloogiline pool, oma ideed tuleb mingis vormis esitada, tajutavaks 

muuta. Tarbekunst on oma paljude harudega laia kunstivälja üks osa. Tänapäeval on 

kunstiliikide piirid järjest hägusemad, vabalt kombineeritakse erinevaid tehnikaid ja materjale. 

Olulisem on sisu ja sõnum kui teostusvahendite liigitamine mingisse valdkonda, julgelt 

kasutatakse ära uusi tehnoloogilisi võimalusi. 

 

Nii kunstis kui tehnoloogiavaldkonna ainetes on olulisel kohal disain, oskus kavandada, 

arvestades funktsionaalsust, tehnoloogilisi võimalusi ja piiranguid, nii traditsioone kui ka 

uuenduslikkust ja isikupära, potentsiaalset sihtrühma (inimese- ja ühiskonnaõpetus). Kuna 

tehnoloogiaainetes on suurem rõhk tehnoloogiliste võtete omandamisel ja rakendamisel, siis on 

võimalik kunstis tegeleda põhjalikumalt kavandamisega, uurides kunstiajaloolist tausta ja 

kaasaegseid sotsiaalseid tegureid, ning käsitöös ja tehnoloogiaõpetuses kavandite teostamisega. 

 

Kunstis saab võrrelda kaunistamise ja ornamentika mõtet ja traditsioone erinevatel ajastutel ja 

erinevatel rahvastel, uurida kaasaegse disaini seoseid rahvakunsti, tehnoloogiliste uuenduste, 

elustiili, moe ja brändidega. Toetada saab stiilitundlikkuse teket, julgust moodi isikupäraselt 

tõlgendada, oma imago loomist. 

II Loovus, disainimine, toote täiendamine, rahvuslik toode, rahvakunstist pärit motiivide kasutamine. 
Tehnoloogia, teadused, indiviid ja keskkond. Transpordivahendid. Disaini elemendid. Probleemide 
lahendamine. Insenerid ja leiutamine. Toote kavandamine. Eskiis. Piltkujutis ja vaated, mõõtmed ja 
mõõtkava. Materjalid ja nende omadused.  
 
III Tehnoloogia positiivsed ja negatiivsed mõjud. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Leiutamine ja 
innovaatika. Ergonoomia. Ornamentika. Toote disainimine arvutitarkvara abil. Tehniline joonis, 
tähised, lõiked. Ehitusjoonised. Masinad ja mehhanismid. Nüüdisaegne materjalide töötlemine. 
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5. Projektülesanded 
 

Kunstiülesanne kannab endas olemuslikult projektõppe elemente. Reeglina on ühes 

õppesituatsioonis koos mitmed ainesisesed, nii sisulised, vormilised kui ka tehnilised küsimused. 

Kujutamiseainestiku valiku ja sõnumite edastamisega on kaasa haaratud erinevad õppeained või 

ka valdkonnad, mis traditsiooniliste õppeainete piiridest üldse välja jäävad. 

 

Projektülesannete kaudu on sobiv tutvuda valdkondadega, kus toimubki praktikas meeskonnatöö, 

ning valmistada ise nt klassi ajaleht, kooli tutvustav voldik, reklaam, etenduse kujundus, 

korraldada näitus, festival vms, ühendades kunstiga emakeele ja kirjanduse, võõrkeele, 

infotehnoloogia, tööõpetuse sisu, meetodeid ja väljundeid. Nende käigus on hea tutvuda ühtlasi 

ka erinevate kunstiga seotud ametitega. 

 

Projektid võivad olla ühekordsed, erineva sisulise ja ajalise ulatusega, väljuda klassi ja isegi 

kooli piiridest. Need nõuavad tõsist planeerimist, et kõik laabuks ning et eesmärgistatud õppe 

asemel ei taanduks asi lihtsalt millegi ärategemiseks või veerandi lõpus ajatäiteks. Alahinnata ei 

tohiks ka väiksemaid projekte, nii ainesiseseid kui selliseid, mis ühendavad kahe või kolme aine 

taotlusi ja põhinevad ainete tavalistel sisuühikutel. 

 

Õpilaste oma kirjandusliku loomingu illustreerimine või trükise koostamine ja kujundamine on 

võimalused, mis väga loomulikuna ühendavad kunsti emakeele ja kirjandusega, ning mida võib 

erineval tasemel õpitulemusi taotledes teha erinevates kooliastmetes. Valida saab tulemuse 

vormistamise käsitöise kunstiteosena (graafiline leht, köide vms) või kaasaegset tehnoloogiat 

rakendava trükise maketina. 

 

Veel mõningaid ainetevaheliste projektide võimalusi: 

Kooli ajaleht (kooli tutvustav voldik vms). Tekstide loomine emakeele, kirjanduse, võõrkeelte 

tundides, pildiline materjal kunsti raames. Kasutatakse inimese- ja ühiskonnaõpetuses õpitut, 

valitakse ainestikku kõikidest ainetest, huvitegevustest, koolis leiduvatest sündmustest, 

rõõmudest, probleemidest. Teostamine emakeele (toimetamine), kunsti (pildimaterjal, kujundus) 

ja meediaõpetuse (kommunikatsioon, reklaam) raames ning arvutiõpetuse kaasabil. 

Moeshow. Kunstis, käsitöös ja kodus kavandatu ja valmistatu esitlemine ülekoolilisel üritusel, 

läbimõeldud liikumise (kehaline kasvatus), valgustuse (füüsika ja kunst), reklaami (emakeel ja 

kunst) ja kajastamisega (emakeel, meediaõpetus). 
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Õpilaskohvik. Toimimise majanduslik külg, tervislik toitumine ja etikett, kohviku esteetilisust ja 

funktsionaalsust arvestav kujundusstiil alates ruumist kuni riietuse ja menüüdeni. 

Lumelinn. Kunst (vormiõpetus, disain, maakunst), kehaline kasvatus, tööõpetus. 

Film, animafilm. Stsenaariumi koostamine emakeeles, storyboard’i tegemine kunstis, teostamine 

erinevate ainete koostöös vastavalt sisule (kunst, arvutiõpe, käsitöö ja tehnoloogia, kehaline 

kasvatus jne). 

Asula. Mudeli loomine: uue keskkonnasõbraliku asula väljamõtlemine, selle ilme, toimimise ja 

seoste kirjeldamine, analüüsimine, tutvustamine paljude ainete koostöös. Kunsti võiks puudutada 

asula plaan, arhitektuur (domineerivalt kohalikest materjalidest), monumendid, infomärgid, 

plakatid, asulat tutvustav voldik, postkaardid, kohalik ajaleht, veebileht. 

 

Järgnevalt on üks neist märksõnade tasandil antud ideedest natuke detailsemalt avatud (ühe 

võimaliku variandina). Selle näitel saab õpetaja ise lahti kirjutada teisi eespool pakutud või ka 

omaenda projektõppe ideid. 
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Näide 1. Projektõpe: lumest kunst, kunst lumes (kunstilumelinn) 

Projekt, mille raames tuleb III kooliastme õpilastel kavandada ja teostada kunstiteostel põhinevate 
objektidega lumelinn, hõlmaks KÕIKI ainekavaga määratletud III astme õpitulemusi ja praktiliselt kõiki 
õppesisu punkte. Tegelikult saab kaasata ka graafilise disaini punkti, tuues sisse nt plakati tegemise 
(kutse ehitama tulemiseks, valmis lumelinna reklaamimine) ning lõpptulemuse jäädvustamise ja 
tutvustamise (meediakajastusena vms). Teistest ainetest võiks olla kaasatud kehaline kasvatus 
(objektide lumest ehitamine, õige asend raskuste tõstmisel), matemaatika (materjalide kulu 
arvutamine) ning tehnoloogia valdkonna ained (neis on olulisel kohal disain, probleemi lahendamine, 
materjalide omadused ja töötlemine, kavandamise ja teostamise erinevad etapid).  
 
Ainekavast õppesisu (valitud elemente): Kunstiteosed uue teose lähtepunktina. Kunstiteose vorm ja 
kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum ja kontekst. Väljendusvahendite vastavus ideele, 
otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol, allegooria ja tsitaat kui sõnumikandjad. Stiliseerimine, 
abstraheerimine, deformeerimine. Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad. Disaini funktsionaalsus, 
ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja ruumilise keskkonna suhted. Kunstiajaloo tuntumate 
teoste näiteid. 
 
Kuna kunsti ainekavas on taotletavad õpitulemused ning õppesisu antud suure üldistusastmega, siis 
on õpetajal konkreetse ülesande/projekti tasandil võimalik või vajalik neid ise täpsemalt määratleda. 
(Nt: Skulptuur, skulptuuri liigid ja materjalid. Ümarvorm ja reljeef, monumentaalskulptuur ja 
pisiplastika. Voolimine, raiumine ja valamine. Kohaspetsiifiline kunst, keskkonnakunst, maakunst. 
Mudel, makett. Fotoreportaaž, dokumentaalne ja kunstiline foto ning video.) 
 
Tegevused 
Huvi tekitamine ja probleemi püstitamine. Õppekäik, mille käigus vaadeldakse ja analüüsitakse 
lähikonnas asuvaid skulptuure ning laste mänguväljakute turnimisobjekte.  
Alusteadmiste saamine. Rühmades tutvutakse tööjuhendi abil projektiga haaratud kunstiliikide 
erinevate aspektidega ja seejärel tutvustatakse üksteisele oma lõiku.  

Skulptuuri liike materjalide ja tehnoloogia järgi. Tehnoloogiate lühitutvustus.  
Skulptuuri liike vormi ja kasutuse alusel. 
Kohaspetsiifiline kunst, keskkonnakunst, maakunst. 

Lähtetingimuste määratlemine (selle kaudu disainialaste põhitõdede meenutamine või nendega 
tutvumine). Arutatakse, kuidas oleks võimalik kasutada tuntud kunstiteoseid lumelinna objektide 
lähtepunktina. Millistele tingimustele peavad lumelinna objektid vastama? Kellele on need 
esmajoones mõeldud? Milliseid võimalusi on teose muutmiseks nii, et tsitaat oleks äratuntav, ent 
tulemus ruumiline ja kasutatav? Millised võimalused ja piirangud on lumel ja jääl materjalina? Millised 
võimalused ja piirangud tulenevad kasutatavast kohast, materjalist, töövahenditest, ehitajate arvust ja 
ajahulgast?  
Kavandamine. Otsitakse sobivaid kunstiteoseid (lisaks skulptuuridele ka maale, arhitektuuriobjekte 
jm). Katsetatakse erinevaid lahendusi nii paberil kui ka ruumilisena, valmistatakse väiksed mudelid ja 
luuakse lumelinna makett. 
Matemaatikas võiks makettide põhjal välja arvestada tulevaste objektide gabariitmõõtmed ja 
üldistatult nende ruumala, et hinnata vajamineva lume hulka. 
Teostamine. Ehitatakse lumelinn, kaasates teisi klasse. Nii tulemus kui ka protsess jäädvustatakse 
fotode ja/või videona. 
Tehnoloogiaõppe raames võiks planeerida ja juhtida lumelinna ehitamise protsessi: moodustada 
meeskonnad, koostada vajalike vahendite (ja hulga) nimekiri, märkida maketi põhjal maha objektide 
asukohad. Töö käigus saab loovalt leiutada ja katsetada erinevaid lume ja jää vormimise ning 
viimistlemise vahendeid ja võtteid. Kodunduse raames võiks ehitajatele olla tagatud (vähemalt) kuum 
jook töö käigus. 
Reflekteerimine. Luuakse lumelinna teemalised kunstiteosed (individuaalselt või rühmades), 
kasutades vastavalt soovile kavandeid, mudeleid, joonistusi, fotosid, algteoste reprosid jne. 
Analüüsitakse, kui funktsionaalne ja huvitav sai iga objekt ning lumelinn tervikuna. Arutletakse selle 
üle, kuidas muutus teos ja selle mõte igas etapis (algne valitud teos, selleaineline skulptuurne 
funktsionaalne objekt, selle kajastus uues teoses), kas lisandus uusi tähendusi ja tõlgendusvõimalusi. 
 
See on õpetaja otsustada, kas hindamisel lähtutakse ainekavas toodud üldistatud õpitulemustest või 
sõnastab ta projektist lähtuvalt konkreetsemad; kas vaadeldakse eraldi iga etappi ja tegevust või 
võetakse tervik kokku ühe kompaktse hindega. Kindlasti tuleks aga anda õpilastele võimalus 
eneseanalüüsiks ning seda hindamisel arvestada. 




