
Jüri Gümnaasium   Ainekava 
Õppekava  Kunsti- ja tööõpetus 

  Inglise keele klass 
  Spordi- ja muusikaklass  

  Üldklass 

Kunsti- ja tööõpetus 
 
III klass 
 
3 tundi nädalas, kokku 105 tundi 

 

Õppe-eesmärgid 
• arendab käelist oskust ja vilumust; 

• 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 ja kujundavate kunstide väljendusvahendeid; 

• omandab teadmisi  kunstiliikidest ja stiilidest; 

• õpib oma tööd kavandama ja endale võetud ülesandeid täitma; 

• õpib vaatama ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset; 

• õpib hoidma korras oma töövahendeid ja töökohta. 

  

Õppesisu 
Kujutamis- ja vormiõpetus 

• Inimese kujutamine: täisfiguur eest- ja külgvaates liikumises, portree eestvaates.  

• Eluslooduse (loomad, linnud, putukad jne) iseloomulikus asendis ja liikumises. 

• Eluta looduse (kivid, vesi jne) ja tehisvormide (ehitised, sõidukid jne) kujutamine joone ja 

silueti abil.  

• Tutvumine geomeetriliste põhivormidega seoses igapäevaesemetega (ruumiliselt 

voolimisel ja meisterdamisel ning tasapinnaliselt joonistamisel ja maalimisel figuuride 

ülesehitamise ühe võttena). 

 
Värvi-, kompositsiooni-, ja perspektiiviõpetus 

• Kuuevärviring: põhivärvid (kollane, punane, sinine) ja nende segamisel saadavad II astme 

värvid (oranž, roheline, violett).  

• Helestamine ja tumestamine ning külmad ja soojad toonid.  

• Meeleolu väljendamine värvidega. 

• Pildi pinna organiseerimine (kujutatava suuruse ja paberiformaadi erinevad suhted).  

• Pea- ja kõrvalelemendid ning taust.  

• Pildi üksikosade tasakaal.  

• Rütm, rühmitamine ning osaline kattumine.  

• Ribaornament.  

• Suuruse vähenemine kauguses. 

 
 



Jüri Gümnaasium   Ainekava 
Õppekava  Kunsti- ja tööõpetus 

  Inglise keele klass 
  Spordi- ja muusikaklass  

  Üldklass 
Disain ja kirjaõpetus  

• Meisterdamine, lähtudes otstarbest, materjalist, tehnoloogiast ja ilumõistest (mänguasjad, 

nukuteatri elemendid, liiklusvahendeid ja agregaate meenutavad lelud, pakendid, 

ruumikaunistused, maketid jne looduslikest ja tehismaterjalidest).  

• Rütmiharjutused ja mängud kirjaelementide ja tähtedega (joonistatult, maalitult, rebitult, 

volditult).  

• Tööd joonlaua ja sirkliga. 

 

Vestlused kunstist 
• Kunst (ehituskunst - arhitektuur, voolimiskunst - skulptuur, maal, graafika) ümbritsevas 

keskkonnas.  

• Oma kodulinna/asula, kodumaja/korteri, toa, suvekodu, aia/pargi kujundus.  

• Tarbevormi kuju ja funktsioonid.  

• Raamatukujundus. Kujundamine teatris. Multifilmid.  

• Kaaslaste tööde analüüs, tolerantne suhtumine kaasõpilaste töödesse. 

 
Tehnikad ja materjalid 

• skulptuur. Voolimine savist või muust pehmest materjalist. Erinevate tekstuuride loomine. 

Meisterdamine loodus- ja tehismaterjalist (pakendid, plastid, traat jne). Voltimine: karbid, 

loomad, inimesed jne; 

• maal. Kattevärvidega (guašš jt) maalimine spontaanselt ja läbimõeldult. Maalilise pinna 

saamine kriidi- ja õlipastellidega. Töötamine värvi- ja viltpliiatsitega. Kollaaž rebituna 

värvipaberitest ja/või makulatuurist; 

• graafika. Joonistamine pliiatsi ja viltpliiatsitega. Punkti ja joone kasutamine faktuuri 

loomiseks. Paljundusgraafika: natuur-, papi- ja materjalitrükk guašiga. 

 
 
Õpitulemused 
 
3. klassi lõpetaja 

• oskab kasutada ohutult töömaterjale, -vahendeid ja kunstitehnikaid loominguliseks 

eneseväljenduseks; 

• oskab ise detaile välja lõigata; 

• oskab eristada erinevaid materjale; 

• oskab valida õiget liimi pinna katmiseks  ja teha liimimistöid korrektselt, hoides puhta 

töö ja töölaua; 

• oskab kujutada liikuvaid  figuure; 

• peab silmas pildi kompositsioonireegleid; 

• oskab luua ja kasutada lihtsamaid faktuure; 

• oskab teha kollaaži ja voltida paberit; 

• oskab töötada iseseisvalt või grupiga tööjuhendi järgi; 

• oskab kunstiteoseid lihtsas vormis kirjeldada ja oma eelistusi põhjend; 
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• märkab kujunduselemente ümbritsevas keskkonnas; 

• oskab hoida korras oma töövahendeid ja töökohta. 

 

 

Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid 
 

• H. Gabral, T. Põldmaa Kunst 1.-3.klass 

• G.A. Saarsoo Meistrimehed oleme I,II,III 
• S. Kivistik Pintslitrükk 

• S. Kivistik Tilgatrükk 

• S. Kalvik Meisterdame looduslikest materjalidest 
• Raidma Lõika ja kleebi 
• L. Kiviloo Õpime õmblema 

• R. Heidak Paberi ja papitööd 

• Marton Maali ja joonista 

• J. Raudsepp Kunstiõpetuse tööraamat 
• interneti võimalused uute ja huvitavate töövõtete kasutamiseks 

 

Töövahendid 
Erineva suurusega valged ja värvilised paberid, erineva suurusega pintslid, pastellid, pliiatsid, 

kriidid, voolimismaterjalid, guaššvärvid, värvide segamisnõu.  

 

Erinevad tekstiilmaterjalid, niidid, lõngad, looduslikud materjalid, tehismaterjalid. 

 
 


