Õpitulemused 5. klassis
5. klassi õpilane:
 kavandab ja kujundab;
 eksperimenteerib kujutamise reeglitega;
 mõistab, mis on värvide kogumõju, värvikompositsioon ja värvikooskõla;
 kasutab kavandamist kui protsessi ideede arendamiseks;
 loovülesandeid lahendades katsetab erinevaid tehnikaid ja materjale, kasutab sobivaid
väljendusviise;
 leiab infot erinevatest allikatest;
 uurib ja võrdleb eri ajastute maju, märkab erinevaid vorme;
 tunneb inimese näo proportsioone, kuid muudab neid, et suurendada ilmekust;
 väljendab emotsiooni poosiga;
 katsetab erinevaid kunstitehnikaid;
 on tutvunud inimkeha proportsioonidega;
 leiab eeskuju erinevatest kunstitöödest;
 analüüsib etteantud mudeli kohaselt kunstiteost;
 kasutab kavandamist tööprotsessi olulise osana;
 leiab vormi ja funktsiooni seoseid;
 osaleb aruteludes ja ühistöös;
 kujutab ruumi kolmemõõtmelisust;
 kujutab natuurist ja visandab;
 leiab õiged proportsioonid, geomeetrilise objekti külgede suunad ja paigutuse;
 väljendab mõtteid ja ideid visuaalsete vahenditega.
Õppesisu II kooliastmes
Pildiline ja ruumiline
väljendus
Erinevate objektide kujutamine
vaatluse ja mälu järgi.
Kavandamine kui protsess
ideede arendamiseks.
Pildiruum, ruumilisuse
edastamise võtted.
Kompositsiooni tasakaal, pinge,
dominant ja koloriit. Liikumise
kujutamine.
Sõnumite ja emotsioonide
edastamise võtted ning vahendid
muistsetest aegadest
tänapäevani. Kunstiteose
sisulised ja vormilised
elemendid, konkreetne ja
abstraktne kunstis.
Materjalid ja tehnikad
Maali, joonistuse, graafika,
kollaaži, skulptuuri,
installatsiooni, foto, video,

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
5. klassis
Kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Värv kui
väljendusvahend. Kunstiteoses sisulise ja vormilise
eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja
koloriit.
5. klass
Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid. Loodus
versus arhitektuur Ühe eseme erinevate osade suhe.
Inimese ja inimese näo kujutamise lihtsad
proportsioonireeglid. Kera, silindri, tahuka kujutamine.

Visandamine ja kavandamine. Eksperimenteerimine
kujutamise reeglitega. Ruumilise kompositsiooni, mudeli
või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate
katsetamine.
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digitaalgraafika ja animatsiooni
tehnikad ning töövõtted.

5. klass
Maal – monokroomne maalimine (tint jms). Skulptuur –
papier-marche vms. Graafika – papitrükk, mustritega
pinnakatmine.

Disain ja keskkond
Vormi ja funktsiooni seos,
traditsioon ja uuenduslikkus
disainis. Eesti rahvakunst ja
ehituskultuur. Loodust säästva
tarbimise põhimõtted,
elukeskkonna parandamine
kunsti, disaini ja arhitektuuri
kaudu.

Probleemipõhiste lähteülesannete kasutamine. Trükiste,
filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide
pildikeele ning graafilise disaini kujundusvõtete uurimine
ja võrdlemine. Kesk-konnasõbralik ja loov disain inimese
teenistuses. Foto, digitaal-graafika, video ja animatsiooni
kasutamine lähiümbruse uurimisel.
5. klass
Märk – märk kui stilisatsioon, piltkiri. Kiri – šrifti ja pildi
sidumine tervikuks.

Kunstikultuur
Erinevad mineviku ja
nüüdiskunsti teosed Eestis ja
maailmas, näited õpetaja valikul.
Kunstiteose analüüs.
Kunstiterminid. Muuseumide ja
galeriide funktsioonid.
Meedia ja kommunikatsioon
Piltide, teksti, heli ja liikumise
koosmõju. Märkide ja sümbolite
kasutamine meedias ja
reklaamis.

Kunstiteoste analüüsimine. Kunstiürituste, kaasaegse
kunsti näituste külastamine ja nähtu lahti mõtestamine.
5. klass
Eesti ja maailm – konstrueeriv kunst (kubism, juugend,
Art Deco jt). Rahvakunst – sõled, kapad, kirstud.
Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide jms
vaatlemine ja nende üle arutlemine, kirjeldamine ja
eelistuste põhjendamine. Liikumisillusiooni teke. Piltide,
teksti, heli ja liikumise koosmõju.
5. klass
Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis.
Linnaruumi detailide, märkide ja kirjade kogumine
(pildistamine) ja analüüsimine. Tootereklaam.

Õpitulemused 6. klassis
6. klassi õpilane:
 leiab eeskuju erinevatest kunstitöödest;
 kujutab ja kujundab vaatluse ja ideede põhjal;
 mõistab, mis on värvide kogumõju, värvikompositsioon ja värvikooskõla;
 on tuttav inimkeha proportsioonidega;
 osaleb ühistöös ja aruteludes;
 eksperimenteerib kujutamise reeglitega;
 leiab infot erinevatest allikatest;
 mõistab, mis on kompositsiooni kooskõla;
 leiab vormi ja funktsiooni seoseid;
 kujutab kolmemõõtmelist objekti tasapinnal;
 kujutab kolmemõõtmelisi objekte natuurist joonistades;
 mõistab animatsiooni põhialuseid;
 leiab eeskuju rahvakunstist;
 katsetab erinevaid materjale ja võtteid, kasutab sobivaid;
 on tuttav näo proportsioonidega, leides õiged proportsioonid ja paigutuse;
 on omandanud reljeefkujutise vormimise kogemuse;
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 loovülesandeid lahendades katsetab erinevaid töövõtteid ja materjale, kasutab
tulemuslikemaid;
 valib ja leiab eeskuju arhitektuuri mitmekesisusest;
 osaleb tööde esitlustes;
 võrdleb joonistusi ja fotosid kus sama hoonet või linnavaadet on pildistatud erinevatest
vaatenurkadest;
 kasutab valgust ja varju ruumiliste objektide kujutamisel;
 analüüsib erinevaid kunstitöid;
 mõistab, mis on joonte ja pindade kogumõju, kompositsioon ja kooskõla.
Õppesisu II kooliastmes
Pildiline ja ruumiline
väljendus
Erinevate objektide kujutamine
vaatluse ja mälu järgi.
Kavandamine kui protsess
ideede arendamiseks.
Pildiruum, ruumilisuse
edastamise võtted.
Kompositsiooni tasakaal, pinge,
dominant ja koloriit. Liikumise
kujutamine.
Sõnumite ja emotsioonide
edastamise võtted ning vahendid
muistsetest aegadest
tänapäevani. Kunstiteose
sisulised ja vormilised
elemendid, konkreetne ja
abstraktne kunstis.
Materjalid ja tehnikad
Maali, joonistuse, graafika,
kollaaži, skulptuuri,
installatsiooni, foto, video,
digitaalgraafika ja animatsiooni
tehnikad ning töövõtted.

Disain ja keskkond
Vormi ja funktsiooni seos,
traditsioon ja uuenduslikkus
disainis. Eesti rahvakunst ja
ehituskultuur. Loodust säästva
tarbimise põhimõtted,
elukeskkonna parandamine
kunsti, disaini ja arhitektuuri
kaudu.
Kunstikultuur
Erinevad mineviku ja

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
6. klassis
Kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Värv kui
väljendusvahend. Kunstiteoses sisulise ja vormilise
eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja
koloriit.
6. klass
Sõnumite ja emotsioonide edastamine kunstis. Oma
tööde võrdlemine kunstiajaloo näidetega. Hoonete
erinevused ajastute ja funktsiooni järgi. Pöördkehad ja
mahulised esemed. Inimese liikumisasendid. Keha
mahulisus. Pea profiilis. Esemete jaotumine
geomeetrilisteks kehadeks.

Visandamine ja kavandamine. Eksperimenteerimine
kujutamise reeglitega. Ruumilise kompositsiooni, mudeli
või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate
katsetamine
6. klass
Maal – segatehnikad. Skulptuur – materjalide
kombineerimine. Graafika – sügavtrükk, heledusnüansid
mustvalges grafiidijoonisuses.
Probleemipõhiste lähteülesannete kasutamine. Trükiste,
filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide
pildikeele ning graafilise disaini kujundusvõtete uurimine
ja võrdlemine. Kesk-konnasõbralik ja loov disain inimese
teenistuses. Foto, digitaal-graafika, video ja animatsiooni
kasutamine lähiümbruse uurimisel.
6. klass
Märk – märk kui sümbol (nt sodiaagimärgid). Kiri – šrift
varjuga, ruumiline kiri.
Kunstiteoste analüüsimine. Kunstiürituste, kaasaegse
kunsti näituste külastamine ja nähtu lahti mõtestamine.
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nüüdiskunsti teosed Eestis ja
maailmas, näited õpetaja valikul.
Kunstiteose analüüs.
Kunstiterminid. Muuseumide ja
galeriide funktsioonid.
Meedia ja kommunikatsioon
Piltide, teksti, heli ja liikumise
koosmõju. Märkide ja sümbolite
kasutamine meedias ja
reklaamis.

6. klass
Eesti ja maailm – kunst käsikäes ajalootunniga (kauged
kultuurid, antiikkunst jms). Rahvakunst – taluarhitektuur.
Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide jms
vaatlemine ja nende üle arutlemine, kirjeldamine ja
eelistuste põhjendamine. Liikumisillusiooni teke. Piltide,
teksti, heli ja liikumise koosmõju.
6. klass
Valgus, vari ja värv objekti vormi edasiandmisel.
Vormimuutustest tulenev tähenduse muutus.

3.2.3. Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel III kooliastmes klassiti
Õpitulemused 7. klassis
7. klassi õpilane:
 teab joonistavaid kunstnikke ja mõnda nende teostest;
 uurib teoste faktuure ja tehnilisi võtteid; visandab ja loob nende eeskujul ise omanäolisi
faktuure;
 märkab oma ümbruses väiksemaid või suuremaid faktuure;
 kasutab erinevaid pliiatseid ja tehnilisi võtteid;
 kavandab õpetaja abiga raamatu vormi;
 saab selgeks uue tehnika - tuši- või tindijoonistuse; loob ise ühe pildi nimetatud tehnikas;
 tunneb nüüdisaegse joonistuskunsti olemust ja selle eri võimalusi;
 oskab luua teemast lähtuvat mõistekaarti;
 oskab kujutada abstraktset või muul moel kujutamatut;
 katsetab erinevaid tehnilisi joonistusvõtteid; oskab kasutada erinevaid joonistusvahendeid;
 arutleb kompositsiooni üle teoste eksponeerimisel;
 saab aru kontseptsiooni olemusest kaasaegses kunstis;
 kasutab oma loomingus erinevaid tehnilisi vahendeid;
 õpib loodust rikkumata kasutama käepäraseid looduslikke materjale loominguliseks
väljendusvahendiks;
 mõistab värvide olulisust keskkonnast arusaamisel;
 teab, miks eksisteerivad rahvusvahelised standardvärvid;
 oskab välja tuua konkreetse valitud motiiviga eriotstarbelisi objekte ümbritsevast
keskkonnast;
 komponeerib oma väljapaneku ja põhjendab valikuid;
 oskab tutvustada valitud objekte, nende otstarvet ja loojaid (ka enda loodud objektid).
 avastab seoseid, mida varem pole märganud;
 püüab mõista värvi mõju meie alateadvusele;
 loob ühistööna installatsiooni;
 seostab visuaalse uurimuse uue tulemusega (fotost või joonistusest postkaardini);
 omandab muuseumiskäimise harjumusi; saab teada konkreetse näituse autoritest ja
teemadest;
 teab, mis on kontseptsioon ja kontekst;
 oskab valida kontseptsiooni teostamiseks kunstivormi ja planeerida tegevust;
 on oma ideed teostanud; oskab teost dokumenteerida;
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 oskab erinevaid pastelli- ja söetehnikaid;
 teab pastelli- ja söetehnikaid kasutavaid eesti kunstnikke;
 omab ülevaadet (pildi)kompositsiooni kujundamise põhitingimustest geomeetriliste
põhikujundite abil;
 tunneb pastelli- ja söetehnika ajalugu;
 võimalusel külastab Kumu kunstimuuseumi rahvusromantismi saali;
 oskab erinevaid akvarellitehnikaid (graafiline, “siidine”, “villane”, soolane jne);
 teab akvarellitehnikaid kasutavaid eesti kunstnikke;
 oskab organiseerida pildipinda lähtuvalt elementide asukohast;
 mõtleb kompositsioonielementide hulga ja asukohtade üle pinnal;
 tunneb akvarellitehnika ajalugu.
Õppesisu III kooliastmes
Pildiline ja ruumiline
väljendus
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja
sündmused uue teose loomise
lähtepunktina.
Kunstiteose vorm ja
kompositsioon, materjalid ja
tehnika, sõnum ja kontekst.
Väljendusvahendite vastavus
ideele, otstarbele ja sihtgrupile.
Sümbol, allegooria ja tsitaat kui
sõnumikandjad.
Kujutamise viisid: stiliseerimine,
abstraheerimine, deformeerimine
jne.
Materjalid ja tehnikad
Mitmesugused kunstimaterjalid
ja tehnikad (nt joonistamine,
maal, kollaaž, skulptuur,
installatsioon jne).

Disain ja keskkond
Arhitektuuri ja disaini
funktsionaalsus, ökoloogilisus,
esteetilisus ja eetilisus.
Inimese ja ruumilise keskkonna
suhted, disain kui
probleemilahendus.
Arhitektuur ja disain Eestis ning
rahvusvahelised suundumused.
Teksti ja pildi koosmõju
graafilises disainis.
Kirjatüübid ja graafilise
kujunduse baasvõtted.

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
7. klassis
Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik
stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood inspiratsiooniallikana.
Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.
7. klass
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid, tehnika,
ümbrus (kontekst), sõnum jne. Tänav, taluõu jne (maja
välisdetailid). Ruumi kolm mõõdet. Inimene
perspektiivis, pea rakursis, näo detailid. Geomeetriline
kujund sümbolina.

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja
väljendusvahendite valimine.
7. klass
Maal – maalimine erinevatele materjalidele. Skulptuur paberskulptuur ilma liimita.
Graafika - trükigraafika ja värvi- ning viltpliiatsite
ühendamine.
Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid,
sihtgrupp jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne.
Looduslikud ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja disaini
funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus.
Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi
leidmiseni. Pildikeel. Erinevate meediumite
väljendusvahendite rakendamine ainesiseselt ja
lõimimisel teiste ainetega.
7. klass
Märk - geomeetriliste kehade, märkide, kujundite ja
värvide mitmetähenduslikkus. Kiri - omaloodud šrifti
kujundamine.
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Kunstikultuur
Eesti kunsti suurkujud ja teosed.
Erinevate kultuuride kunstiajaloo
tuntumate teoste näiteid.
Nüüdiskunsti olulised suunad ja
aktuaalsed teemad.
Kunst peegeldamas ühiskonna,
teaduse ja tehnoloogia arengut.
Kunstnike, kunstiajaloolaste,
disainerite ja arhitektide erialane
töö.

Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud
elukutsed.
Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja
arutelud, kunstiterminoloogia kasutamine. Kunsti liigid.
Erinevate kultuuride tuntumate teoste näiteid.
Kunstiteoste säilitamine. Kunst kui ühiskonna, teaduse ja
tehnoloogia arengu peegeldaja.
7. klass
Eesti ja maailm - keskajast barokini. Rahvakunst - käise-,
vöö- jt kirjad.

Meedia ja kommunikatsioon
Digitaalsete tehnoloogiate
kasutamine loovtöödes (foto,
video, animatsioon,
digitaalgraafika).

Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid
reklaamis. Infootsing erinevatest teabeallikatest.
Digitaalne pilditöötlus.
Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise
dokumendina. Autorikaitse.
7. klass
Teose muutmine mõjusamaks peegelduse, perspektiivi,
illusiooni või muu võttega.

Õpitulemused 8. klassis
8. klassi õpilane:
 teab, mis on sürrealism ja automatism;
 teab kunstnikke, kes kasutavad automatismi võtteid;
 oskab kompimise ja vahetu tunde najal abstraheerida objekte;
 arendab varem visandatud abstraktsetest kujunditest edasi isikupärased tegelaskujud;
 oskab maalida, kasutades automatismi töö lähtepunktina;
 mõtleb läbi teose kompositsiooni;
 loob lugusid ja tegelasi;
 oskab teha mõistekaarti;
 on saanud grupitöö kogemuse performance´I esitamisel.kujutab oma lugu pildiseeriana;
 teab eesti klassikalise skulptuuri teoseid ja kunstnikke (August Weizenberg, Amandus
Adamson);
 tajub skulptuuride kolmemõõtmelisust;
 omandab muuseumikäimise harjumusi;
 saab teada konkreetse näituse autoritest ja teemadest;
 on uurinud erinevaid vorme;
 oskab luua olemasolevatest detailidest uusi kooslusi;
 on uurinud vormide suhet tasapinnaga ja vormide suhtlemist omavahel;
 oskab leida seoseid omadussõnade ja vormide vahel (kerge, raske, püsiv, ebakindel,
liikuv, staatiline);
 teab, mis on stiliseerimine ja transformeerimine;
 oskab luua omanäolisi miniskulptuure;
 teab, mis on patineerimine, monokroomsus ja mulaaž;
 oskab nimetada kunstnikke, kes on loonud installatsioone;
 on omandanud kogemused ühise installatsiooni loomisel;
 oskab teha oma installatsioonist helitaustaga video;
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märkab geomeetrilisi rütme enda ümber;
teab, mis on arhitektoonika ja oskab seda kavandada;
tajub enda ja teiste suhet keskkonnaga;
mõtleb taaskasutuse peale kunstis;
oskab luua kunstiobjekti kasutatud asjast, ühendades seda erinevate materjalidega;
kasutab sõnumi edastamise visuaalseid võtteid;
uurib liiklusmärkide kujundusi;
loob uusi liiklusmärke;
püstitab endale ise teema ja ülesande; teostab idee sobivate vahenditega; planeerib oma
idee teostamiseks kuluva aja oskuslikult;
 omandab muuseumikülastamise harjumuse;
 saab teada konkreetse näituse autoritest ja teemadest.
Õppesisu III kooliastmes
Pildiline ja ruumiline
väljendus
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja
sündmused uue teose loomise
lähtepunktina.
Kunstiteose vorm ja
kompositsioon, materjalid ja
tehnika, sõnum ja kontekst.
Väljendusvahendite vastavus
ideele, otstarbele ja sihtgrupile.
Sümbol, allegooria ja tsitaat kui
sõnumikandjad. Kujutamise
viisid: stiliseerimine,
abstraheerimine, deformeerimine
jne.
Materjalid ja tehnikad
Mitmesugused kunstimaterjalid
ja tehnikad (nt joonistamine,
maal, kollaaž, skulptuur,
installatsioon jne).
Disain ja keskkond
Arhitektuuri ja disaini
funktsionaalsus, ökoloogilisus,
esteetilisus ja eetilisus.
Inimese ja ruumilise keskkonna
suhted, disain kui
probleemilahendus. Arhitektuur
ja disain Eestis ning
rahvusvahelised suundumused.
Teksti ja pildi koosmõju
graafilises disainis. Kirjatüübid
ja graafilise kujunduse
baasvõtted.

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
8. klassis
Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik
stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood inspiratsiooniallikana.
Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.
8. klass
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose
loomise lähtepunktina. Realistlik maastikumaal,
veekogu. Iseseisev natüürmordi koostamine,
vaatluspunkti valik. Inimese meeleolu väljendus poosiga,
kiirskitseerimine. Kompositsiooni rajamine
geomeetrilistele kujundile.

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja
väljendusvahendite valimine.
8. klass
Maal - klaasimaal, fresko jms. Skulptuur - skulptuur
„liigse” eemaldamisega (penoplast vms). Graafika erinevate graafikaliikide katsetused.
Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid,
sihtgrupp jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne.
Looduslikud ja tehiskeskkonnad.
Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus,
esteetilisus ja eetilisus.
Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi
leidmiseni. Pildikeel. Erinevate meediumite
väljendusvahendite rakendamine ainesiseselt ja
lõimimisel teiste ainetega.
8. klass
Märk - märgi tähenduse muutus ajaloos, firmamärk. Kiri
- šrift raamatus, plakatil, reklaamis vm.
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Kunstikultuur
Eesti kunsti suurkujud ja teosed.
Erinevate kultuuride kunstiajaloo
tuntumate teoste näiteid.
Nüüdiskunsti olulised suunad ja
aktuaalsed teemad.
Kunst peegeldamas ühiskonna,
teaduse ja tehnoloogia arengut.
Kunstnike, kunstiajaloolaste,
disainerite ja arhitektide erialane
töö.
Meedia ja kommunikatsioon
Digitaalsete tehnoloogiate
kasutamine loovtöödes (foto,
video, animatsioon,
digitaalgraafika).

Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud
elukutsed.
Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja
arutelud, kunstiterminoloogia kasutamine. Kunsti liigid.
Erinevate kultuuride tuntumate teoste näiteid.
Kunstiteoste säilitamine. Kunst kui ühiskonna, teaduse ja
tehnoloogia arengu peegeldaja.
8. klass
Eesti ja maailm - 19. sajandi stiilid, modernism.
Rahvakunst - rahvuslik ja rahvalik.
Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid
reklaamis. Infootsing erinevatest teabeallikatest.
Digitaalne pilditöötlus.
Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise
dokumendina. Autorikaitse.
8. klass
Korduvuse mõju. Mustrid.

Õpitulemused 9. klassis
9. klassi õpilane:
 teab, kuidas kiri läbi ajaloo on arenenud ja muutunud;
 seostab kirjavorme arhitektuuriga;
 tunneb ära olulisemad kirjastiilid;
 teab, mis on kalligraafia;
 loob oma tähestiku;
 oskab kujundada raamatukaant või plakatit;
 komponeerib oskuslikult omavahel erinevates proportsioonides kirju;
 teab, mis on kalligraafiline kunst ja konkreetne poeesia;
 oskab loovalt kasutada teksti või kirja elementi kompositsioonis, kunstnikuraamatus,
installatsioonis või performance’is.
 teab, mis on piktogramm;
 teab kunstnikke, kes kasutavad märgilist pildikeelt;
 on omandanud kogemused piktogrammide loomisel;
 oskab rühma liikmena luua sõnumiga piltjutustust;
 oskab rühma liikmena luua ühistöödest terviklikku väljapanekut ja esitada teost
publikule.
 teab mõningaid popkunstnikke (nt Richard Hamilton, Andy Warhol, Andres Tolts,
Kaljo Põllu);
 mõtleb kriitiliselt; massikultuuri ja tarbimise teemal;
 loob oma popkunsti laadis kolaaži;
 teab fotot kasutavaid kunstnikke (nt David Hockney, DeStudio - Herkki Erich Merila,
Peeter Laurits);
 kasutab fotokoopiat oma töö teostamisel;
 loob autoportree fotokollaaži ja segatehnikas;
 teab, mis on sürrealism ja dadaism;
 lavastab ja dokumenteerib sürrealistlikku situatsiooni eseme kasutamisest;
 teab helisündmust Eestist ja näiteid mujalt maailmast;
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esitab rühma liikmena juhendiga helisündmuse.
oskab oma valikuid põhjendada ning oma tööd tutvustada;
loob installatsioone rõivastest;
teab, mis on tegevuskunst, happening ja performance;
teab olulisi performance’i-kunstnikke Eestis ja mujal maailmas;
oskab rühma liikmena luua performance’i stsenaariumi; on omandanud kogemused
performance’i esitamisel; oskab aktsiooni dokumenteerida;
teab animatsiooni eriliike;
leiab loovülesandes erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi;
kasutab loovtöös digitaalseid tehnoloogiaid;
tunneb Eesti Kunstimuuseumi digiarhiivi ja Kumu virtuaaltuuri ning oskab neid
kasutada;
oskab küsimuste abil avada kunstiteoseid ning neid teistele õpilastele tutvustada;
omandab muuseumikäimise harjumusi;
saab teada konkreetse näituse autoritest ja teemadest.

Õppesisu III kooliastmes
Pildiline ja ruumiline
väljendus
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja
sündmused uue teose loomise
lähtepunktina.
Kunstiteose vorm ja
kompositsioon, materjalid ja
tehnika, sõnum ja kontekst.
Väljendusvahendite vastavus
ideele, otstarbele ja sihtgrupile.
Sümbol, allegooria ja tsitaat kui
sõnumikandjad. Kujutamise
viisid: stiliseerimine,
abstraheerimine, deformeerimine
jne.
Materjalid ja tehnikad
Mitmesugused kunstimaterjalid
ja tehnikad (nt joonistamine,
maal, kollaaž, skulptuur,
installatsioon jne).
Disain ja keskkond
Arhitektuuri ja disaini
funktsionaalsus, ökoloogilisus,
esteetilisus ja eetilisus. Inimese
ja ruumilise keskkonna suhted,
disain kui probleemilahendus.
Arhitektuur ja disain Eestis ning
rahvusvahelised suundumused.

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
9. klassis
Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik
stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood inspiratsiooniallikana.
Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.
9. klass
Väljendusvahendite valik vastavalt ideele, otstarbele ja
sihtgrupile. Loodus detailides, maja siseruum.
Deformatsioon (nt kubism, ekspressionism) mõju
suurendamiseks. Mitu inimese figuuri suhtlemas, käed.
Arhitektoonika. Moodulsüsteemid.

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja
väljendusvahendite valimine.
9. klass
Maal - lahustid, lakid jms, õlimaal, graffiti. Skulptuur materjali valik lähtuvalt teemast ja soovist. Graafika graafika + kollaaž jt segatehnikad.
Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid,
sihtgrupp jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne.
Looduslikud ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja disaini
funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus.
Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi
leidmiseni. Pildikeel. Erinevate meediumite
väljendusvahendite rakendamine ainesiseselt ja
lõimimisel teiste ainetega.
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Teksti ja pildi koosmõju
graafilises disainis. Kirjatüübid
ja graafilise kujunduse
baasvõtted.

9. klass
Märk - mäng sümbolitega, logo. Kiri - pidulik kiri (nt
kalligraafia).

Kunstikultuur
Eesti kunsti suurkujud ja teosed.
Erinevate kultuuride kunstiajaloo
tuntumate teoste näiteid.
Nüüdiskunsti olulised suunad ja
aktuaalsed teemad.
Kunst peegeldamas ühiskonna,
teaduse ja tehnoloogia arengut.
Kunstnike, kunstiajaloolaste,
disainerite ja arhitektide erialane
töö.

Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud
elukutsed.
Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja
arutelud, kunstiterminoloogia kasutamine. Kunsti liigid.
Erinevate kultuuride tuntumate teoste näiteid.
Kunstiteoste säilitamine. Kunst kui ühiskonna, teaduse ja
tehnoloogia arengu peegeldaja.
9. klass
Eesti ja maailm - protsessuaalne kunst, kunstide süntees,
tänapäevakunst. Rahvakunst - etnograafia ja tänapäev.

Meedia ja kommunikatsioon
Digitaalsete tehnoloogiate
kasutamine loovtöödes (foto,
video, animatsioon,
digitaalgraafika).

Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid
reklaamis. Infootsing erinevatest teabeallikatest.
Digitaalne pilditöötlus.
Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise
dokumendina. Autorikaitse.
9. klass
Ruumilisus ja ruumilisuse illusioon (3-D efekt,
stereonägemine jms).
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