KUNST JA TÖÖÕPETUS
1. Üldpädevused
1) väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate
moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega,
oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega,
väärtustada
loomingut
ja
kujundada
ilumeelt.
2) sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku
kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas
kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste
inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid
suhtlemisel
3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid
külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega
seonduvaid
ning
inimsuhetes
tekkivaid
probleeme.
4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat
teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja
oskusi,
tugevusi
ja
nõrkusi
ning
selle
põhjal
edasiõppimise
vajadust.
5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi
ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja
tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja
sobivat
stiili;
väärtustada
õigekeelsust
ning
väljendusrikast
keelt;
6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning
meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;
Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise ning
erinevate esitusviiside (sümbolite, valemite, graafikute, tabelite, diagrammide) mõistmise ja
kasutamise oskust. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika
sotsiaalse,
kultuurilise
ja
personaalse
tähenduse
mõistmist.
7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud
teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid
võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja
vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.
Õpitulemused
3. klassi lõpetaja:
1) esitab oma ideede erinevaid lahendusi;
2) rakendab kahe- ja kolmemõõtmelise kujutamise võtteid, oskab välja tuua
kujutatava iseloomulikud jooned;
3) rakendab oma töödes mitmekesiseid kunstitehnikaid ja töövõtteid;
4) kasutab olulisemaid kunstimõisteid kunstiteoste ning enda ja kaaslaste loovtööde
üle arutledes;
5) oskab nimetada Eesti kunstnikke, lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte;
6) uurib igapäevaste esemete vormi ja otstarbe seoseid, teab, kuidas luua ning tarbida
säästvalt, arutleb ümbritseva visuaalse kultuuri nähtuste üle;
7) tuleb toime virtuaalsetes keskkondades, teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.

kujundab lihtsamaid esemeid;
8) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast,
vahtplast, puit, traat, plekk jne);
9) võrdleb materjalide üldisi omadusi;
10) oskab materjale ühendada ja kasutada;
11) modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;
12) märkab esemetel rahvuslikke elemente;
13) julgeb oma ideed teostades pakkuda välja erinevaid võimalusi ja valida nende seast
tööks sobivaim variant;
14) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;
15) kasutab materjale säästlikult;
16) valib materjalide käsitsemiseks erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid;
17) käsitseb enam kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult;
18) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle;
19) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat
tööjuhendit;
20) toob õpetusega seonduva kohta näiteid igapäevaelust;
21) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses;
22) tegutseb säästliku tarbijana;
23) teab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest;
24) arvestab ühiselt töötades kaaslasi ja järgib viisakusreegleid.

2. Lõiming
 Emakeel – õpilane teab ainealast terminoloogiat, saab aru tööjuhisest ning töötab
suulise ja kirjaliku (tööjuhendi) juhendamise abil, oskab oma tegevusi kirjeldada.
 Matemaatika, loodusõpetus – õpilane kasutab mõõtmisvahendeid, loendab ja
võrdleb detaile ja esemeid, koostab ja kasutab töös jooniseid, määratleb ja võrdleb
materjalide kulu ning mahtu.
Kunstiõpetus – õpilane kasutab töötades värviõpetuse, disaini, kujutamis- ja vormiõpetuse
põhimõtteid, erinevaid tehnikaid, materjale, tehnoloogiaid.
Loodusõpetus – õpilane tunneb ja kasutab õigesti ning säästlikult erinevaid materjale, teab
olmeprügi käitlemise põhimõtteid.
Inimeseõpetus – õpilane planeerib ja kavandab oma tööd ja aega, kohaldab õpitut praktilise
tegevusega, tunneb tervisliku toitumise põhitõdesid, oskab arvestada töötamisel vajalikke
ohutusnõudeid,
lähtub
täiskasvanute
ja
kaaslastega
suheldes
üldtunnustatud
käitumisnormidest.
Kehaline kasvatus – õpilane kasutab töötamisel õigeid võtteid, hindab kehalist aktiivsust.
3. Läbivad teemad
Tehnoloogia
ainevaldkond
seostub
kõigi
läbivate
teemadega.
„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Tutvumine tehnoloogia arengu ja inimese rolli
muutumisega tööprotsessis aitab tunnetada pideva õppimise vajadust. Oma ideede
rakendamiseks tehnoloogiliste võimaluste valimine, töö kavandamine ning üksi ja üheskoos
töötamine
aitavad
arendada
ning
analüüsida
oma
töövõimeid.
„Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Tähtis on toodet valmistades kasutada säästlikult nii
looduslikke kui ka tehismaterjale. Tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlike

tarbimisharjumuste kujundamisele ja kujunemisele. Jäätmete sorteerimine ning energia ja
ressursside
kokkuhoid
tundides
aitavad
kinnistada
ökoloogiateadmisi.
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“. Algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt seotud
tehnoloogiaainete sisuga. Oma ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks
valdkonna õppeainete põhilisi eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult elluviidud
projektid,
mis
annavad
õpilastele
võimaluse
oma
võimeid
proovida.
„Kultuuriline identiteet“. Tutvumine esemelise kultuuri, kommete ja toitumistavadega
võimaldab näha kultuuride erinevust maailma eri paigus ning teadvustada oma kohta
mitmekultuurilises maailmas. Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke elemente esemete
disainimisel.
„Teabekeskkond“. Oma tööd kavandades ja ainealaste projektide tarvis infot kogudes õpitakse
kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti
kasutamine võimaldab kursis olla tehnoloogia uuendustega ning tutvuda disainerite ja
käsitöötegijate
loominguga
terves
maailmas.
„Tervis ja ohutus“. Erinevate tööliikide puhul on vaja tutvuda tööohutusega ning arvestada
ohutusnõudeid. Tutvumine erinevate looduslike ja sünteetiliste materjalidega ning nende
omadustega aitab teha esemelises keskkonnas tervisest lähtuvaid valikuid. Tervisliku
toitumise põhitõdede omandamine ning tervislike toitude praktiline valmistamine loovad
aluse
terviseteadlikule
käitumisele.
„Väärtused ja kõlblus“. Tehnoloogiaainetes kujuneb väärtustav suhtumine töösse ning töö
tegijasse. Rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi üksteise arvestamisel,
organiseerimisoskuse arendamisel ning võimalike konfliktide lahendamisel. Kodunduse
etiketiteemade kaudu kujundatakse praktilisi käitumisoskusi erinevates situatsioonides,
õpitakse mõistma käitumisvalikute põhjusi ja võimalikke tagajärgi.
Õppesisu
Kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides, kunstitehnikad ja materjalid
Reaalsed ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad.
Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm).
Inimeste, esemete ja loodusobjektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine
kujutamisel.
Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine,
trükkimine, kollaaži valmistamine, pildistamine, vormimine, voolimine jne) Töövahendite
otstarbekas ja ohutu käsitsemine.
Pildilised jutustused: joonistus, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon.
Kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, ruum ja ehitis keskkonnas. Disain igapäevaelus:
tarbeesemete vormi, materjali ja otstarbe seosed.
Turvaline ja keskkonnasäästlik tarbimine.
Ideede esitamise kavandid ja mudelid.

Õppetegevused
Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude
visuaalne jutustamine.
Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline
Rakendamine.
Oma tööde esitlemine, selgitamine. Kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine.
Õppekäigud muuseumidesse, nüüdiskunsti näitustele.
Kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes osalemine.
Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Makettide ja
kujundustööde teostamine.
Visuaalse kultuuri näidete kriitiline (reklaamid, filmid, arvutimängud jne) vaatlemine,
arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine.
Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning teisi
arvestav kasutamine.
Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel I kooliastmes klassiti

Õpitulemused 1. klassis
1. klassi õpilane:
 tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
 leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned;
 paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
 katsetab ja kasutab julgelt õpitud joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning
tehnikaid;
 valib sobiva kujutusviisi olulisema esile toomiseks;
 kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 arutleb tarbevormide üle;
 seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
 paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
 tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte;
 arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
 tuleb toime reaalses muuseumi (galerii)keskkonnas;
 arutleb meedia rolli ja mõju üle igapäevaelus, kasutades õpitud ainemõisteid.

Õppesisu I kooliastmes

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
1. klassis

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.

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
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.

1. klass
Maal – näpuvärvid, guašš. Skulptuur – plastiliin, savi jt
pehmed voolimismaterjalid. Graafika – riipimine 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.

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste
Kunstikultuur
Kunstiteosed
kohalikes külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle
muuseumides ja kunstigaleriides, arutlemine.
ajaloolised kunstitehnikad ja

materjalid. Lähiümbruse loodus 1. klass
ja ehituskunst. Reaalsed ning
virtuaalsed
kunstija Eesti ja maailm – keskaegsed hooned. Rahvakunst –
meediakeskkonnad.
laulupidu ja rahvariided.

Meedia ja kommunikatsioon

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja
vahendid.

Kunstiteoste,
visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll 1. klass
ning mõju igapäevaelus.
Asjade tähendus pildil (nt loodusmaterjalidest
Pildilised jutustused: joonistus, installatsiooni jäädvustamine fotona).
maal, illustratsioon, koomiks,
fotoseeria, animatsioon.

Õpitulemused 2. klassis
2. klassi õpilane:
 tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
 leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks;
 katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
 kasutab õpitud joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
 kasutab erinevaid paberi kasutamise töövõtteid ning tehnikaid;
 paneb tähele värvide koosmõju;
 kujutab esemeid, olendeid, sündmusi omas laadis endale tähenduslikes töödes;
 jutustab visuaalselt lugusid;
 valib sobiva kujutusviisi olulisema esile toomiseks;
 kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd;
 seostab vormi otstarbega;
 seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
 kirjeldab ja arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
 tuleb toime muuseumi-keskkonnas;
 arutleb reklaami mõju üle igapäevaelus.
Õppesisu I kooliastmes

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
2. klassis

Pildiline
väljendus

ja

ruumiline Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine.
Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil.

Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid
(joon,
värv,
vorm, ruum, rütm). Inimeste,
esemete ja looduse objektide
iseloomulikud tunnused ning
peamise
esiletoomine
kujutamisel.

Oma tööde esitlemine ja selgituste andmine.

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.

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.

2. klass
Maal – tempera. Skulptuur - seisvad figuurid materjali
lisamisega. Graafika – monotüüpia jt erinevad tõmmised.

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.
2. klass
Märk – liiklusmärkide keel. Kiri – dekoratiivkiri
kingipakil.

Kunstikultuur
Kunstiteosed
kohalikes
muuseumides ja kunstigaleriides,
ajaloolised kunstitehnikad ja
materjalid. Lähiümbruse loodus
ja ehituskunst. Reaalsed ning
virtuaalsed
kunstija
meediakeskkonnad.

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste
külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle
arutlemine.

Meedia ja kommunikatsioon

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja

2. klass
Eesti ja maailm – lossid, kindlused ja mõisahooned
Rahvakunst – talu ja taluriistad.

Kunstiteoste,
visuaalse vahendid.
kommunikatsiooni ja meedia roll
2. klass
ning mõju igapäevaelus.
Pildilised jutustused: joonistus, Piltjutustuse kujundamine (nt foto sidumine joonistuste
maal, illustratsioon, koomiks, ja tekstiga). E-kaart.
fotoseeria, animatsioon.

Õpitulemused 3. klassis
3. klassi õpilane:
 tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
 katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
 leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks;
 paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
 kasutab erinevaid joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
 kasutab erinevaid akvarelltehnikaid;
 tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
 seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
 tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja
näitustel;
 arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
 tuleb toime reaalses kultuuri-ja õppekeskkondades;
 kasutab animatsiooniloomise võimalusi;
 kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid;
 tuleb toime virtuaalsetes kultuuri-ja õppekeskkondades;
 teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.
Õppesisu I kooliastmes

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja
3. klassis

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.
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.
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.
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
kunstija
meediakeskkonnad.

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste
külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle
arutlemine.

Meedia ja kommunikatsioon

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja
vahendid.

3. klass
Eesti ja maailm – lähikonna kunstigaleriide ja
muuseumide asukoht ja funktsioonid. Rahvakunst –
kindamustrid, sokisääred jms. Tegelikkuse ja virtuaalsete
keskkondade võrdlus.

Kunstiteoste,
visuaalse
kommunikatsiooni ja meedia roll 3. klass
ning mõju igapäevaelus.
Uue tähenduse andmine asjadele või kujutatava konteksti
Pildilised jutustused: joonistus, muutmisega (nt juurviljadest tegelased tervisliku
maal, illustratsioon, koomiks, toitumise videos).
fotoseeria, animatsioon.

Inimeseõpetus: teema „Ajalugu“ (rahvus, laulupidu, „Kalevipoeg“, taluhooned); teema
„Kultuur“ (rahvariided, ehted, minevik, pärand); teave ja reklaam, internet; aeg ja selle
kulgemine.
Muusika: musitseerimise ja muusika kuulamise võlu; värvid muusikas; muusikateater;
muusika elemendid- rütm, meloodia, dünaamika, kõlavärv; eesti rahvalaulud, rahvamuusika,
rahvatantsud; minu muusikaline trikk; loodushääled.
Kehaline kasvatus: liikumise võlu ja ilu;
Matemaatika: ajaühikute kestvuse võrdlus.
Tööõpetus: rahvakunst ja rahvariided, rahvakunsti elementide kasutamine kaasaegses
riietuses.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: kool, positiivne suhtumine õppimisse; erinevate
tegevusalade ja ametite tutvustamine, nende olulisus ning omavahelised seosed.
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: teabevajaduse määratlemine ja otsing;
silmaringi avardamine; infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel; leitud teabele kriitilise
hinnangu andmine; visuaalse teksti analüüs; etenduse reklaamide kujundamine ja tutvustuste
saatmine
Kultuuriline identiteet: Eesti ja teiste maade muinasjutud; isadepäeva kaart, mardipäeva
mask. Õppekäik: Eesti Rahva Muuseum või muu Eesti eluolu tutvustav muuseum; minevikukogemuse säilitamise tähtsus (kunstiteosed, esemed, lood).
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine;
ühisürituse ettevalmistamine ja läbiviimine.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: loodus minu ümber, loomalood, elus ja eluta loodus,
tasakaal looduses.

