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Kunsti-ja tööõpetus 
II klass 
  

Õppe ja kasvatuseesmärgid 

 
2.klassi kunsti- ja tööõpetusega taotletakse, et õpilane 

 

 õpib tundma ja kasutama kunstikeelt 

 arendab oma vaatlusoskust ja kompimismeelt 

 arendab kujundilist mõtlemist ja kujutlusvõimet 

 omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust ja fantaasiat 

 õpib kasutama kujutavate kunstide väljendusvahendeid 

 omandab esmaseid teadmisi kunstiliikidest ja stiilidest 

 omandab esmaseid oskusi kunstitööde vaatlemisel ja analüüsimisel 

 

Õppeaine kirjeldus 

Lähtuvalt Jüri Gümnaasiumi I kooliastme tunnijaotusplaanist on inglise keele klassis 4 kunsti-, 

tööõpetusetundi nädalas. Nende tundide sisu kaudu omandavad õpilased integreeritult nii 

tööõpetuse kui ka kunstiõpetuse riikliku õppekava õpitulemusi. 

Õppetegevused 
 

Õppetegevust kavandades ja korraldades 

 

 lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega, s.h liikluskasvatus 

 võimaldatakse õppida üksi ja rühmas, kasutades erinevaid õppemeetodeid ning arvestades 

õpilaste erinevaid õpistiile 

 kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad õpilaste 

huvisid ning suurendavad õpimotivatsiooni 

 rakendatakse erinevaid töövahendeid 

 seostatakse õppesisu näidetega Eesti rahvakultuurist 

 läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemise raames tutvutakse dokumendis 

„Hädaolukorra lahendamise plaan Jüri Gümnaasiumis“ õpilasele vajalike põhimõtetega 

 võimalusel õppekäigud muuseumidesse ja näitustele 
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Õpitulemused  
 

Õpilane oskab 

 

 oskab kasutada ohutult töömaterjale, -vahendeid ja kunstitehnikaid loominguliseks 

eneseväljenduseks 

 oskab kasutada kääre ja  paberist šablooni järgi ise detaile välja lõigata 

 oskab liimiga katta pindu ja teeb liimimistöid korrektselt, hoides puhta töö ja töölaua 

 oskab kujutada  figuure 

 peab silmas pildi kompositsioonireegleid 

 oskab teha kollaaži ja voltida paberit 

 oskab kunstiteoseid lihtsas vormis kirjeldada ja oma eelistusi põhjend 

 märkab kujunduselemente ümbritsevas keskkonnas 

 esitab oma ideede erinevaid lahendusi 

 oskab välja tuua kujutatava iseloomulikud jooned 

 uurib igapäevaste esemete vormi ja otstarbe seoseid, teab esmaseid võtteid, kuidas luua 

ning tarbida säästvalt 

 tuleb õpetaja abiga toime virtuaalsetes keskkondades 
 

 

Projektid 
 

 Õpilaste kunstitööde kajastamine õpilastööde kogumikus 

 

 

Kasutatav õppematerjal ja õppevahendid 

 

Õpilasele kohustuslikud õppevahendid 2. klassis: A3 ja A4 valged paberid, A4 värvilised 

paberid, erineva suurusega pintslid, guaššvärvid, veetops, õlipastellid, värvipliiatsid, viltpliiatsid, 

harilik pliiats, käärid, põll, vett imav lapp, plastiliin, pulgaliim. 

Täiendavate lisamaterjalide vajadusest teavitab aineõpetaja lapsevanemat ja õpilast Stuudiumi 

kaudu trimestri alguses. 


