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Kunsti-ja tööõpetus 
I klass 
  
Õppe ja kasvatuseesmärgid 
 
1.klassi kunsti- ja tööõpetusega taotletakse, et õpilane 
 

• õpib tundma ja kasutama kunstikeelt 
• arendab oma vaatlusoskust ja kompimismeelt (käelist osavust) 
• omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust ja fantaasiat 
• õpib kasutama kujutavate kunstide väljendusvahendeid 
• omandab teadmisi kunstiliikidest ja stiilidest 
• õpib vaatama ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset 

 

Õppeaine kirjeldus 

Lähtuvalt Jüri Gümnaasiumi I kooliastme tunnijaotusplaanist on spordi- ja üldklassis 3 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 

• 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 
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Õpitulemused  
 
Õpilane oskab 

 
• säästlikult kasutada materjale ja töövahendeid 
• ohutult kasutada vajaminevaid töövahendeid (käärid, naaskel, nuga) 
• segada värve õpetaja juhendamisel 
• rebida vajalikku kujundit 
• lõigata kontuuri järgi 
• paberit voltida õpetaja juhendamisel 
• voolida lihtsamaid vorme 
• korras hoida oma töövahendid ja töökoha 
• kujutada  tegelasi liikumises 
• kasutada lihtsamaid kompositsiooni nõudeid 
• kasutada fantaasiat 

 

Projektid 
 

• Õpilaste kunstitööde kajastamine õpilastööde kogumikus 
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• Saarsoo, G-A. Kevadised meisterdused. Avita  
• Saarsoo, G-A. Meistrimehed oleme 1.-3. osa 
• Watt, F. Laste kunstiraamat. 
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• Erineva suurusega (A4,A3) valged ja värvilised paberid, siidipaber,  papp, lainepapp, 

makulatuur, erineva suurusega pintslid, õlipastellid, kriitpastellid, pliiatsid,  
voolimismaterjalid, guaššvärvid, vesivärvid, veetops, palett, erinevad 
tekstiilimaterjalid, niidid, lõngad, plastiliin, savi, liim, käärid 
 
 

 
 


