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Kunstiõpetus 

V klass  

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane 
• Tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, suudab luua mõnedes erinevates 

tehnikates kunstiteoseid 
• Omandab teadmisi kunstiliikidest ja stiilidest 
• Arendab kujundilist mõtlemist ja võimet, omandab loovtegevuse kogemusi, arendab 

loovust ja fantaasiat. 
• Õpib vaatama ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset 
• Õpib tundma kunstivahendeid ja materjale 
• Õpib tundma ja mõistma kunsti olemust ja mõisteid 
• Teab ja oskab eristada sooje ja külmi toone, nende kontraste. 

 
Õppesisu  
Kujutamis- ja 
vormiõpetus 

Inimese kujutamine : täisfiguuri ja näoproportsioonid. Inimene tegevuses. 
Visandamine natuurist. Kujutamine ruumis ja tasapinnal. Loomade 
kujutamine. Proportsioonide analüüsimine. Tüüpiliste liikumisasendite 
fikseerimine.  

Värvi- 
kompositsiooni- 
ja perspektiivi-
õpetus 

Värvuste segamistabel, teise ja kolmanda astme värvuse saamine. Piiratud 
arvu värvidega maalimine. Õhuperspektiiv. Piiratud ja piiramata pinnad. 
Sümmeetria ja asümmeetria. 
 

Disain ja 
kirjaõpetus 

Tööd joonlaua ja sirkliga. Initsiaal. Kombinatoorika geomeetrilistest 
reljeefis ja tasapinnal. Mitmesuguste faktuuride kujundamine rütmiliselt 
korduvate, erineva jämeduse ja tihedusega pidevate sirgete ja murtud joonte 
abil. 

Vestlused 
kunstist 

Kunstiliigid ja väljendusvahendid. Koomiks. Kunstimõisted. 
 

Tehnikad ja 
materjalid 

• Skulptuur: modelleerimine savi ja soolataignaga, pinnareljeefis paberi ja 
papitehnika. 

• Maal: maalimine guaššvärvidega. 
• Graafika : joonistamine grafiit-, vilt- ja värvipliiatsitega. 
• Paljundusgraafika : papitrükk. 
• Kollaaž : värvipaberist ja/või makulatuurist. 

 
Õpitulemused  
 
5.klassi lõpetaja : 

• Oskab luua erinevates tehnikates kunstiteoseid 
• Tunneb erinevaid kunstiliike ja -stiile 
• Oskab rakendada oma loovust ja fantaasiat 
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• Oskab vaadelda ja hinnata kunstiteoseid 
• Oskab käsitseda õppekavas loetletud töömaterjale ja vahendeid 
• Tunneb kunstimõisteid ja olemust, oskab neid kõnes kasutada 

 
 

Kasutatav kirjandus 
 

• Kunstiraamat noortele 
• Kunstiõpetuse tööraamat 5.klassile 
• Joonistamine Ulf Linke, Avita 1998 
• Maali ja joonista Judy Martin, Koolibri 1998 
• Joonistamise ja maalimise õpik, 1963 
• Laste kunstiraamat  Fiona Watt, Koolibri 2001 
• Kunstiõpetuse tööraamat  Indrek Raudsepp,  Avita 2000 
• Näitlikud vahendid: õpetaja valmistatud näidised, fotod, loodusvaated, 

reproduktsioonid, õpilaste tööd. 


