4. Valdkond „Kunst”
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
kujutab isikupäraselt ümbritsevaid objekte ja sündmusi ning oma kujutlusmaailma;
vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ning tarbeesemeid;
kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;
vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.

Valdkond „Kunst” sisu.
1)
2)
3)
4)

kujutamine ja väljendamine: mõtete ja tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
kujundamine: objektile eetilise sisuväärtuse andmine;
tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine;
kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
1) antakse lapsele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning tal on võimalus väljendada oma maailmanägemust;
2) suunatakse last vaatlema ning voolides, joonistades, maalides ja meisterdades kasutab laps vaatlustel tehtud tähelepanekuid;
3) kasutatakse teemasse sisseelamiseks mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist jne;
4) arvestatakse, et lapse jaoks on oluline loomiseks ja lahenduste leidmiseks teha katsetusi ning avastusi, otsida ja saada vastuseid
tekkinud küsimustele, rakendada omandatud oskusi ja loovalt kombineerida;
5) julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö mitmekesistamiseks ning ergutatakse lapse kujutlusvõimet,
jälgides, et säiliks lapse isikupärane eneseväljendus;
6) viiakse kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutatakse kunstitegevust teiste valdkondade õppe- ja kasvatustegevuste osana,
joonistatakse nii paberile, kivile, puidule, liivale või kombineeritakse erinevaid materjale;

7) suunatakse last tehtut analüüsima, selgitama, miks ta kujutas esemeid, nähtusi just sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid
kasutas ning kuidas tööga rahule jäi. Kaaslaste töödesse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsitakse nii laste
töid kui ka kunstiteoseid ning põhjendatakse oma hinnangut.

4.1. Lapse arengu eeldatavad tulemused
Sisuplokid
Kujutamine ja
väljendamine

3 aastane
1. Tunneb rõõmu kunstitegevuses
olemisest.
2. Leiab kritselduste hulgast nime(tuse)
andmist või loo jutustamist väärivaid
kujundeid.
3. Leiab ümbritsevas juhendamise toel
sinise, kollase, punase ja rohelise
värvi.

Kujundamine

1. Kaunistab (täppidega, joontega)
ruumilisi ja tasapinnalisi esemeid
(lillepotti, paberit, taskurätti,
papptaldrikut, palli, sokki, plastiliinist
plaati, kivi jne).

5 aastane
1. Kujutab natuurist inspireeritud asju,
objekte jne isikupäraste sümbolitega,
mis olemuselt täienevad ja muutuvad
keerukamaks.
2. Jutustab oma piltides nii tuttavatest
asjadest ja kogetud sündmustest kui
ka oma fantaasiatest.
3. Kasutab emotsioonide, nähtuste,
esemete jne kujutamiseks värvitoone
oma seostest ja tunnetest lähtuvalt.
4. Valib mõtte teostamiseks
sobivaimana tunduvad vahendid.

7 aastane
1. Kasutab loovalt geomeetrilisi
vahendeid ja nende kombinatsioone
keerukamate objektide
ülesehitamiseks
2. Püsib töös valitud teemas seda
isikupäraselt tõlgendades.
3. Jutustab temaatilistes töödes
tegelaste tegevusest, omavahelistest
suhetest ning tegevusajast ja -kohast.
4. Rõhutab kõige tähtsamat oma töös
värvi, suuruse või asukoha valikuga.
5.Tunneb ümbritsevas esinevaid
värve ja nimetab erinevaid
värvitoone (hallikas, taevasinine).
1. Koostab elementidest lihtsa
1. Märkab mustri rütmi ja suudab seda
korduvskeemiga mustririba eseme
jätkata.
äärise kaunistamiseks (tass, taskurätt). 2. Kujundab kaunistusmotiivi või
2. Kujundab õpetajaga koos
mustri, arvestades kaunistatavat eset.
tähtpäevakaardi sobivate motiividega. 3. Selgitab omavalmistatud (voolitud,
3. Valib kaunistusmotiivi ja kannab selle
volditud, meisterdatud) esemete
šablooni või templi abil koos
otstarvet ja nimetab koha, kuhu see
juhendamisega omavalitud kohale
sobib.
esemel (kruusil, taldrikul, pluusil).
4. Aitab kujundada tähtpäevadega
seotud peolauda ja ruumi.

Voolimine

Joonistamine

Maalimine

Meisterda mine

1. Õpetajat jäljendades muljub ja
näpistab, rullib ja veeretab
voolimismaterjale.
2. Teeb sõrme või pulgaga pehmesse
voolimismaterjali jäljendeid.
1. Tekitab iseseisvalt jämedate
joonistusmaterjalidega (rasvakriitide,
pehmete pliiatsitega jne) erinevaid
jälgi (täppe, vertikaalseid,
horisontaalseid, sirgeid, lainelisi,
katkendlikke ja spiraalseid jooni),
püsides paberi piirides.
1. Tõmbab pintsliga erineva suunaga
jooni, teeb täppe ning katab pindu.
2. Trükib näpuvärvidega sõrmede ja
kogu käega.
3. Vajutab jäljendeid, kattes templi
iseseisvalt värviga.
1. Kortsutab iseseisvalt pehmet paberit
ning rebib paberist tükke.
2. Katab aluspaberi liimiga, puistab
sellele erinevaid objekte ja liimib
kujundeid.

1. Õõnestab ümarvorme süvendit
pöidlaga vajutades.
2. Muudab voolimismaterjalide kuju
neid pigistades ja venitades.
3. Nii ümar- kui ka piklikke vorme
töödeldes loob soovitud esemeid.
4. Ühendab voolitud detaile omavahel.
1. Jooni ja kujundeid ühendades
joonistab sümbolitega, mis täienevad
ja muutuvad keerukamaks.
2. Joonistab ning värvib pindu värvi- ja
viltpliiatsitega, kriitide ja söega,
muutes joonte tihedust.
3. Kasutab joonistusvahendeid liigse
surveta.
1. Võtab pintslile vajaduse korral lisaks
värvi ja katab pindu.
2. Teeb objektidele väiksemaid detaile
pintslivajutuste ja -tõmmetega.
3. Ei kata maalides juba küllaldaselt
kaetud pinda korduvalt.
1. Rebib ja lõikab paberist ribasid ja
kujundeid ning kleebib need sõltuvalt
töö olemusest.
2. Lükib paelale, traadile auguga
esemeid.
3. Valib meelepäraseid meisterdamisvahendeid (looduslikku ja
tehismaterjali, paberit jms) ning neid
omavahel ühendades või materjale
kombineerides loob oma töö.

1. Kasutab iseseisvalt tuttavaid
voolimismaterjale, arvestades nende
eripära.
2. Valmistab õpetajaga koos uusi
voolimissegusid.
3. Niisutab voolingute ühenduskohti
esemete tugevdamiseks.
1. Kasutab soovi korral koos erinevaid
joonistusvahendeid nende
olemusest lähtuvalt.
2. Värvib oma joonistatud või
värviraamatu kujundeid, varieerides
käe liikumise suunda.
3. Sobitab pindu kattes heledaid ja
tumedaid, peeni ja jämedaid jooni.
1. Segab värve uute toonide
saamiseks.
2. Kasutab töös eri jämedusega
pintsleid.
3. Väldib värvide määrdumist.
4. Kasutab töös pintslit erinevalt
(pintsli otsa ja külge).
1. Kujundab või täiendab oma tööd,
kleepides sellele erinevast
materjalist tükke, objekte jne.
2. Valib eri materjalide liitmiseks
ühendusviiside seast oma mõtte
teostamiseks sobivamad või leiab
oma võtted.
3. Valmistab lihtsa mänguasja
täiskasvanu tegevust matkides.

Kunsti
vaatlemine,
vestlused
kunstist

1. Vaatleb pilte, näidistöid ja raamatuillustratsioone ning vastab
küsimustele.
2. Näitab teistele oma tööd kui
kunstiteost ja räägib sellest.

1. Vaatleb oma algatusel raamatuillustratsioone ja kunstitöid ning
esitab nende kohta küsimusi ja
avaldab arvamust.
2. Jutustab küsimuste toel, mida ta on
oma töödes kujutanud ning nimetab,
mis materjale ta on oma töös
kasutanud.
3. Suhtub heasoovlikult kaaslaste
töödesse.

1. Märkab teoseid või ümbruses
leiduvaid objekte vaadeldes ning
kirjeldades detaile ja värve ning
tajub meeleolu.
2. Fantaseerib ja jutustab teose juurde
ka loo: mis juhtus enne, mis juhtub
pärast.
3. Kasutab raamatuillustratsioone,
fotosid ja kunstiteoseid (sh
skulptuure) oma töö lähtealusena,
luues oma vaba ja isikupärase
variandi.

