
I kooliaste 

Õpitulemused kunstiõpetuses I kooliastme lõpuks 

 

Õppesisu ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel I kooliastmes klassiti 

Õppesisu I kooliastmes  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja klassiti 

Pildiline ja ruumiline 

väljendus. 

Visuaalse kompositsiooni 

baaselemendid (joon, värv, 

vorm, ruum, rütm). Inimeste, 

esemete ja looduse objektide 

iseloomulikud tunnused ning 

peamise esiletoomine 

kujutamisel. 

Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. Peamise 

esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil. Oma tööde esitlemine 

ja selgituste andmine. 

 

1. klass 

Vabanemine stampkujunditest (päikese-neljandik, aknarist jms). 

Tuttavate asjade kujutamine – lilled, mänguasjad jms. Inimese 

vanuse, ameti jms joonistamine mälu järgi. Mõisted kolmnurk, ruut, 

ring jne. Mänguasjade ja omameisterdatud mudelitega lavastuslikud 

mängud. 

 

2. klass 

Puude, mägede, pilvede jms kujutamine mitmel erineval moel. 

Esemete tähtsamad tunnused. Esmased proportsioonireeglid. 

Geomeetrilistest kujunditest pildi loomine. Piltjutustused: joonistus, 

maal, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon. 

 

3. klass 

Maastik kevadel, suvel, sügisel ja talvel. Esimesed katsetused 

kujutamisel natuurist. Dünaamiline kriipsujuku liikumise 

kavandamine. Plasttaarast, karpidest loomade vms meisterdamine. 

Materjalid ja tehnikad 
Erinevate kunstitehnikate 

materjalid, töövõtted ning 

töövahendid (nt 

joonistamine, maalimine, 

trükkimine, kollaaž, 

pildistamine, vormimine 

jne). 

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite läbiproovimine. 

Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline rakendamine. 

Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning teisi arvestav 

kasutamine. 

 

1. klass 

Maal – näpuvärvid, guašš. Skulptuur – plastiliin, savi jt pehmed 

voolimismaterjalid. Graafika – riipimine vms. 

 

2. klass 

Maal – tempera. Skulptuur - seisvad figuurid materjali lisamisega. 

Graafika – monotüüpia jt erinevad tõmmised. 

 

3. klass 

Maal – akvarell, pastell. Skulptuur – voolimine ühest tükist, ilma 

juurde lisamata. Graafika – papitrükk vms. 

Disain ja keskkond 

Disain igapäevaelus: trükis, 

tarbevorm, ruum ja ehitis 

keskkonnas. Vormi, otstarbe, 

materjali ja tehnoloogia 

seosed ning nende 

arvestamine kujundamisel. 

Turvaline ning 

keskkonnasäästlik tarbimine. 

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja makettidena 

tulenevalt situatsiooni kirjeldavast lähteülesandest. Vormi ja 

funktsiooni seos. Kunstitunnis omandatud oskuste rakendamine 

digitaalsete vahenditega töödes. 

 

1. klass 

Märk – geomeetriliste kujundite erinevad tähendused. Kiri – oma 

nime kujundus portfooliol vms. 

 



2. klass 

Märk – liiklusmärkide keel. Kiri – dekoratiivkiri kingipakil. 

 

3. klass 

 Märk – stilisatsioon. Kiri – šrifti valik vastavalt ülesandele. 

Kunstikultuur 

Kunstiteosed kohalikes 

muuseumides ja 

kunstigaleriides, ajaloolised 

kunstitehnikad ja materjalid. 

Lähiümbruse loodus ja 

ehituskunst. Reaalsed ning 

virtuaalsed kunsti- ja 

meediakeskkonnad. 

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste külastamine, 

kunstiteoste vaatlemine ja nende üle arutlemine. 

 

1. klass 

Eesti ja maailm – keskaegsed hooned. Rahvakunst – laulupidu ja 

rahvariided. 

 

2. klass 

Eesti ja maailm – lossid, kindlused ja mõisahooned Rahvakunst – 

talu ja taluriistad. 

 

3. klass 

Eesti ja maailm – lähikonna kunstigaleriide ja muuseumide asukoht 

ja funktsioonid. Rahvakunst – kindamustrid, sokisääred jms. 

Tegelikkuse ja virtuaalsete keskkondade võrdlus. 

Meedia ja 

kommunikatsioon 

Kunstiteoste, visuaalse 

kommunikatsiooni ja meedia 

roll ning mõju igapäevaelus. 

Pildilised jutustused: 

joonistus, maal, 

illustratsioon, koomiks, 

fotoseeria, animatsioon. 

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja vahendid. 

 

1. klass 

Asjade tähendus pildil (nt loodusmaterjalidest installatsiooni 

jäädvustamine fotona). 

 

2. klass 

 Piltjutustuse kujundamine (nt foto sidumine joonistuste ja tekstiga). 

E-kaart. 

 

3. klass 
Uue tähenduse andmine asjadele või kujutatava konteksti 

muutmisega (nt juurviljadest tegelased tervisliku toitumise videos). 

 

 

 


