
KUNSTIÕPETUS
III kooliaste

Põhikooli lõpetaja:
• tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid

lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab 
valikuid;

• kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid;
• kasutab kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid;
• tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid;
• võrdleb eri ajastute kunsti näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite, 

väljendusvahendite ja hinnangute muutumist kultuuriajaloo vältel;
• analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid 

ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist;
• mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem 

lahendus;
• kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide

üle;
• teadvustab kunsti rolli ühiskonnas;
• seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja tehnoloogia arengut;
• mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab 

vaatajat laias teemade ringis.

Õppetegevused III kooliastmes

• Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd.
• Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite 

valimine. Töö teostamine ja esitlemine.
• Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni.
• Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja arutelud, ainealase 

terminoloogia kasutamine.
• Infootsing erinevatest teabeallikatest. Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine 

ja kujundamine.
• Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine erinevatest 

vaatepunktidest.

Õppe sisu ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel III kooliastmes klassiti
Õppesisu III kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja klassiti
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, 

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.
8. klass
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose 
loomise lähtepunktina. Realistlik maastikumaal, veekogu. 



allegooria ja tsitaat
kui sõnumikandjad. 
Kujutamise viisid: 
stiliseerimine, 
abstraheerimine, 
deformeerimine jne.

Iseseisev
natüürmordi koostamine, vaatluspunkti valik. Inimese meeleolu
väljendus poosiga, kiirskitseerimine. Kompositsiooni rajamine
geomeetrilistele kujundile.
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.

Materjalid ja tehnikad
Mitmesugused
kunstimaterjalid ja tehnikad 
(nt joonistamine, maal, 
kollaaž, skulptuur, 
installatsioon jne).

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.
8.klass
Maal - klaasimaal, fresko jms. Skulptuur - skulptuur „liigse”
eemaldamisega (penoplast vms). Graafika - 
erinevate graafikaliikide katsetused.
9. klass
Maal - lahustid, lakid jms, õlimaal, graffiti. Skulptuur - materjali
valik lähtuvalt teemast ja soovist. Graafika - graafika + kollaaž jt
segatehnikad

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.

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
8. klass
Märk - märgi tähenduse muutus ajaloos, firmamärk. Kiri - šrift
raamatus, plakatil, reklaamis vm.
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, 

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



teaduse ja tehnoloogia 
arengut. Kunstnike, 
kunstiajaloolaste, 
disainerite ja arhitektide 
erialane töö.

kirjad.
8. klass
Eesti ja maailm - 19. sajandi stiilid, modernism. Rahvakunst -
rahvuslik ja rahvalik.
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.
7. klass
Teose muutmine mõjusamaks peegelduse, perspektiivi, 
illusiooni või muu võttega.
8. klass
Korduvuse mõju. Mustrid.

9. klass
Ruumilisus ja ruumilisuse illusioon  (3-D efekt, stereonägemine
jms).


