
AINEVALDKOND KUNST 

Ainevaldkonna pädevused 

I KOOLIASTE   

Õpilane: 

õpib tundma ja kasutama kunstikeelt;  

arendab oma vaatlusoskust;  

omandab loovtegevuse kogemusi,arendab loovust, iseseisvust ja fantaasiat;  

omandab teadmisi mitmesuguste materjalide ja töövahendite kohta;  

õpib töötama suulise tööjuhendi järgi;  

õpib korda ja puhtust hoidma.  

1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja  

liikumises;  

2) laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning vastavalt võimetele ühe-  

ja/või kahehäälses kooris;  

3) laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;  

4) laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid 

helikõrgusi (astmeid);  

5) lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust;  

6) rakendab pillimängu kaasmängudes;  

7) kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes;  

8) kirjeldab kuulatavat muusikat suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika 

oskussõnadega;  

9) väärtustab enese ja teiste loomingut;  

10) mõistab laulupeo tähendust.  

II KOOLIASTE  

Õpilane: 

Tunnetab oma huvisid ja võimeid. 

Visandab ja kavandab. 

On valmis katsetama uusi tehnikaid, sh digitaalseid. 

Mõistab erinevate teoste sõnumeid ja eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. reklaam ja meedia). 



Võrdleb kaasaja ja mineviku kultuurinähtusi. 

Kasutab visuaalkultuuri tundmaõppimiseks teatmeteoseid ja IKT vahendeid. 

Uurib disainilahendusi ja leiutab ise. 

Käitub virtuaalmaailmas eetiliselt.  

 

oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda 

tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel;  

järgib ühiselu norme;  

väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada;  

väärtustab tervislikke eluviise;  

on leidnud endale sobiva harrastuse.  

osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises, 

liikumises;  

laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omap 

ära arvestades;  

laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja musitseerib tunnis erinevates vokaal- ja 

pillikoosseisudes;  

oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja tunnustab 

kaaslasi;  

oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;  kasutab laule 

õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid);  kasutab üksinda ning koos musitseerides 

muusikalisioskusi ja teadmisi;  julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii 

sõnalises kui ka erinevates muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi 

kasutades;  

kasutab muusika oskussõnu kuulatavate muusikapaladekirjeldamisel ning suunavate küsimuste 

abil oma arvamuse põhjendamisel; mõistab autorsuse tähendust;  

 eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;  

 leiab iseloomulikke jooni Eesti ja teiste maade rahvamuusikas;  

 tunneb huvi oma kooli ja paikkonna muusikaelu ning -sündmuste vastu ja osaleb selles, mõistab 

laulupeo traditsiooni tähendust. 

 

 



III KOOLIASTE   

Õpilane: 

Arendab teadlikult oma võimeid ja isikupära. Hindab originaalsust. 

Katsetab erinevaid lahendusvariante, selgitab valikuid. 

Teadvustab kunsti rolli ühiskonnas, seost teiste kultuurinähtuste, teaduse, tehnika ja meediaga. 

Tunneb Eesti ja maailma olulisemaid kunstiteoseid.  

 Uurib nüüdiskunsti nähtusi, oskab arutleda nende väljendusvahendite, sõnumite, esteetilisuse, 

eetilisuse jne üle. 

Mõistab disaini kui protsessi. 

on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab oma loomingulisi võimeid 

ning väärtustab isikupäraseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi; 

 kasutab loovtöödes mitmekesiseid visuaalseid ja muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb 

kultuuriliste sõnumite ja väärtushinnangute üle; oskab kujundada oma arvamust ning väljendada 

oma emotsioone; 

 väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb kunstide individuaal-ja koostööprojektides ning 

hindab lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist; 

 märkab kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab muusika ja kunsti 

osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas, aktsepteerib kultuurinähtusi ning oskab kriitilis-

loominguliselt hinnata massi-ja süvakultuuri; 

väärtustab, hoiab ning arendab Eesti kultuuri, tunneb vastutust kultuuritraditsioonide säilimise 

eest, väärtustab maailmakultuuri mitmekesisust, otsib kultuurinähtuste seoseid 

teaduse, tehnoloogia ja majandusega nii minevikus kui ka tänapäeval arenemisele ning tervikliku 

maailmapildi kujunemisele. Kunstidega tegelemise kaudu saadakse teadmisi erinevate 

väljendusvahendite ja kultuuride kohta, õpitakse tundma ennast ning mõtestatakse kunstide rolli 

ühiskonnas. Loomise, esitamise, teoste interpreteerimise ja analüüsimise kaudu õpitakse tundma  

traditsioonilisi ning nüüdisaegseid kunste, nende sisu, vorme ja tähendusi, kujundatakse  

mõistmist ning kriitikameelt. Oluline on mõtlemise paindlikkus ning avatus kultuurilistele ja  

individuaalsetele erinevustele, mis toetavad toimetulekut kiiresti muutuvas ja mitmekultuurilises  

maailmas. 

Praktiline kunstidega tegelemine arendab tundemaailma, intuitiivset ja loovat mõtlemist.  

Kunstidel on oluline osa igapäevaelu rikastava ning emotsionaalselt tasakaalustava harrastusena. 

Kunstitegevused tasakaalustavad teiste ainete valdavalt verbaalset ning analüütilist mõtlemist, 

lisades kujundliku, sünteesiva ja intuitiivse poole. Selle tulemus on terviklik mõtlemine, mis 



võimaldab loovalt läheneda probleemidele, väärtustab erinevaid lahendusi ja lahendite 

mitmetahulisust. Kunstidega tegelemine avaldab positiivset mõju kõikide ainete õppimisele. 

Kunstiainete sisus, tegevustes ja taotlustes on ühised järgmised aspektid: 

1) teadmised kunstidest (analüüs); 

2) erinevate kunstide seostamine (süntees); 

3) ainealane (verbaalne) keel; 

4) loominguline eneseväljendus (loomine, esitamine); 

5) kunstiloomingu vastuvõtmine (kommunikatsioon, kriitika); 

6) oma-, kohaliku ja maailmakultuuri väärtustamine (mitmekultuurilisus); 

7) kultuuriväärtuste kaitsmine (jätkusuutlikkus). 

Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on: 
 

Ainevaldkonna kohustuslik õppeaine on kunstiõpetus ja muusika. Kunsti  õpitakse 4.-9. klassini 

 

I kooliaste  

Kunst 4,5 nädalatundi 

1.kl 2 tundi 

2.kl 1 tund 

3.kl 2 tundi 

Muusika 6 nädalatundi 

1.kl 2 tundi 

2.kl 2 tundi 

3.kl 2 tundi 

 

 

II kooliaste 

Kunst - 3 nädalatundi 

4.kl 2 tund 

5.kl 1 tund 

6.kl 1 tund 

Muusika 4 nädalatundi 

4.kl 2 tundi 

5.kl 1 tund 

6.kl 1 tund 

 

 

III kooliaste 

Kunst –3 nädalatundi 

7.kl 1tund 

8.kl 1 tund 

9.kl 1 tund 

Muusika –3 nädalatundi 

7.kl 1tund 

8.kl 1 tund 

9.kl 1 tund 

 

 


