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VÕRU KUNSTIKOOL 
KUNSTI HUVIÕPPE ÕPPEKAVA 
  
 

1. EESMÄRGID 
 
1.1 Kunsti huviõppe õppekava annab õpilastele võimaluse omandada teadmisi visuaalse 

kunsti olemusest, väljendusvahenditest ja osata neid analüüsida, väljendada end 
loominguliselt. Huviõpe on alternatiiviks süvaõppele, kus õppetöö toimub vähemas 
mahus. 

1.2 Õppekava rakendamisel arvestatakse iga õpilase individuaalsuse ja võimekusega, kus 
õpetaja ülesandeks on suunata õpilast oma tegevust jälgima, õppimist kavandama ja 
analüüsima ning kujundama isikupära. 

1.3 Kooli kunsti huviõppe õppegruppides toimub: 
- laste ja noorte loomevõimete kavakindel arendamine; 
- aktiivse suhte loomine visuaalse kunstikultuuriga; 
- silmaringi laiendamine; 
- loomingulise tegevuse ja kunsti väärtustamine; 
- kunstiteoste vaatlus- ja analüüsioskuse arendamine. 

1.4 Õppetöö kunstikoolis aitab kujuneda isiksusel, kes: 
- mõtleb loovalt; 
- oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata; 
- suudab valida, otsustada ja vastutust kanda; 
- mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust; 
- oskab kasutada visuaalse keele erinevaid võimalusi oma loomingus; 
- tunnustab kunsti ja kunstitegevust inimese ja kultuuri rikastajana; 
- väärtustab, hoiab ja kaitseb kultuuripärandit, kunstiteoseid ja autorlust; 
- oskab arvestada kunstiteoste loojate eetilisi ja esteetilisi tõekspidamisi; 
- oskab analüüsida kunsti keskkonna osana. 

1.5 Õpiaeg: vaba, täismahus 5 aastat. 
1.6 Vastuvõtu tingimused: avalduse alusel, I aste alates 11. eluaastast, II aste alates 13. 

eluaastast. 
1.9 Lisategevused: näituste külastamine, näitustel esinemine, kunstialastel konkurssidel 
osalemine, tegevkunstnikega kohtumised, õppeekskursioonid. 
 
 

2. ÕPPEAINETE LOETELU JA TUNNIJAOTUSKAVA 
 
Õppeaine I aste II aste 
Joonistamine 2 2 
Maalimine 2 2 
Kompositsioon 2 2 
Numbrid tabelis näitavad õppetundide arvu nädalas. 
 
 

3. AINEKAVAD 
 
 3.1 Õppeaine nimetus: JOONISTAMINE  
 
Õppe eesmärgid 
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Õpilane omandab teadmised joonistamisoskuse tähtsusest ja selle erinevatest võimalustest. 
Aines käsitletakse erinevaid joonistusvahendeid, -materjale ja –võtteid. Õpilane saab 
ülevaate joonistamisest kui tasapinnalise kujutamisviisi alusest. Õpilane väljendab ennast 
loominguliselt, rakendades loovalt õpitud teadmisi ja tehnikaid ning tunneb loomisrõõmu. 
 
 I aste 

Õppesisu  
o Joonistusvahendid, -materjalid ja –võtted.  
o Graafiline märk ja selle omadused.  
o Joonistamisharjumused ja -võtted.  
o Joonte omadused ja erinevad tüübid.  
o Joonistuse ülesehituse alused.  
o Lihtsamad üldistamisvõtted ja nende rakendamine.  
o Valguse ja varju kasutamine.  
o Materjali kujutamine. 
o Joonistuse ülesehituse keerukamad vormid. 
o Joonte funktsioonide rakendamine.  
o Pinnakäsitlus ja tonaalsus.  
o Perspektiiviõpetus.  
o Vabajoonistus.  

 
Õpitulemused 
o Kasutab joonistusvahendeid eesmärgipäraselt. 
o Kasutab teadlikult käe survet ja erinevaid joonte liike. 
o Kasutab erinevaid viirutustehnikaid. 
o Loob erinevaid joonekombinatsioone. 
o Kujutab vaatluse, mõõtmise ja võrdlemise abil objektide mahulisust ja nende 

asukohta silmapiiri suhtes. 
o Tunneb elementaarseid perspektiiviseadusi ja kasutab neid vajadusel oma töös. 
o Loob erinevaid tekstuure ja faktuure. 
o Kasutab lihtsamaid ainealaseid mõisteid. 
o Vastavalt töö iseloomule kujutab dünaamiliselt, graafiliselt või maaliliselt. 
o Analüüsib toonivahekordi ja kasutab neid teadlikult töö ilmestamisel. 
o Eristab mahulisust tasapinnalisusest. 
o Modelleerib valguse ja varju abil. 
o Kavandab lähtuvalt teemast, katsetab erinevaid lahendusi. 
o Leiab asjakohast pildilist infot. 
o Kasutab teadlikult pildi esi-, kesk- ja tagaplaani. 
o Kasutab ainealaseid mõisteid. 

 
II aste 

Õppesisu 
o Perspektiivi õpetus.  
o Portree joonistamise arengu etapid. 
o Vormide plastika ja liikumise illusioon. 
o Materjaliomduste võrdlev analüüs. 
o Spontaanne ja vabajoonistus.  
o Portree ja figuur.  
o Visandamine.  
o Kujutamine ja tõlgendamine.   
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o Stiliseerimine.  
o Kujutava tegevuse kui protsessi teadvustamine.  
 
Õpitulemused 
o Kasutab teadlikult perspektiivireegleid. 
o Konstrueerib portree kujutamisel, arvestab suurusvahekordi. 
o Kasutab kujundlikkust oma mõtete edastamiseks. 
o Kasutab kunstiteost või -stiili oma loomingu eeskujuna. 
o Analüüsib erinevaid faktuure ja tekstuure. 
o Modelleerib valguse ja varju abil. 
o Väljendab end visandlikult ja viimistletult. 
o Valib oma idee teostamiseks sobivad joonistusvahendid. 
o Kujutab portreed ja poolfiguuri. 
o Väljendab emotsioone ja nähtusi abstraktse kompositsioonina. 
o Kasutab ainealaseid mõisteid. 
o Teadvustab kujutavat tegevust kui protsessi. 

 
 

3.2 Õppeaine nimetus: MAALIMINE  
 
Õppe eesmärgid 
Maaliõpetuse eesmärgiks on õpetada lastele ja noortele oskust kujutada tegelikkust ja 
väljendada oma meeleolu värvide abil. Aines käsitletakse erinevaid maalitehnikaid,  ja –
võtteid, kujutamisviise ja väljendusvõimalusi.  
 
I aste 

Õppesisu 
o Maalimine kattevärvidega.  
o Värvisegamis- ja pinnakatmisülesanded.  
o Üksikesemete maalimine. 
o Lihtsavormilised natüürmordid.  
o Värvusõpetus.  
o Temaatilised kompositsiooniülesanded. 
o Erinevad maalikäsitlused ja –tehnikad. 
o Värvusõpetus.  
o Temaatilised, abstraktse ja dekoratiivse sisuga ülesanded.  

 
Õpitulemused 
o Kasutab kattevärve eesmärgipäraselt. 
o Kujutab värvide abil objektide mahulisust. 
o Modellerib värvidega valgust ja varju. 
o Tunneb elementaarseid perspektiiviseadusi ja kasutab neid vajadusel oma töös. 
o Analüüsib toonivahekordi ja kasutab neid teadlikult töö ilmestamisel. 
o Vastavalt töö iseloomule kasutab erinevaid maalikäsitlusi. 
o Kavandab lähtuvalt teemast, katsetab erinevaid lahendusi. 
o Leiab asjakohast pildilist infot. 
o Kasutab teadlikult pildi esi-, kesk- ja tagaplaani. 
o Kasutab ainealaseid mõisteid. 
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II aste 
Õppesisu  
o Keerulisema ülesehitusega natüürmordid. 
o Inimese maalimine.  
o Abstraktse ja dekoratiivse sisuga ülesanded.  
o Jätkub värvusõpetus.  
o Koopia maalimine. 
o Poolfiguur kätega. 
o Interjööri maalimine. Lihtsama kompositsiooniga vaated. 
o Kompositsiooni ja koloriidiprobleemid. 

 
Õpitulemused  
o Kasutab teadlikult perspektiivireegleid. 
o Analüüsib erinevaid faktuure ja tekstuure. 
o Kasutab kujundlikkust oma mõtete edastamiseks. 
o Leiab kujutatavas emotsinaalse terviku. 
o Kasutab kunstiteost või – stiili oma loomingu eeskujuna. 
o Selgitab originaali, koopia ja reproduktsiooni erinevust. 
o Kasutab värvide optilist segunemist. 
o Analüüsib värvide psühholoogilist ja vastastikust mõju. 
o Stiliseerib karakteersuse rõhutamiseks. 
o Teadvustab kujutavat tegevust kui protsessi. 

 
 3.3 Õppeaine nimetus: KOMPOSITSIOON  
  
Õppe eesmärgid 
Kompositsiooniõpetus arendab kujutavat mõtlemist ja individuaalset võimekust. Õppeaine 
on tihedalt seotud joonistamise ja maalimisega. Õpilaste loomingulise fantaasia 
arendamisel on põhirõhk süžee kujutamise karakteersusel, ekspressiivsusel ja 
dekoratiivsusel. Kujutamisõpetuses õpitakse kasutama erinevaid tehnikaid. Dekoratiivne 
kujutamisõpetus hõlmab dekoratiivse kujunduse nähtusi ja rahvuslikku ornamentikat. 
 
I aste 

Õppesisu 
o Joonte ja pindade liigid ning suhted.  
o Teema ja süžee sidumine.  
o Valgus ja värv.  
o Värvuste omadused , vastastikused mõjud. Värvusring. 
o Kompositsioonilise ülesehituse alused. Kunstilise kujundi loomine.  
o Elementide ja intervallide varieerimise võtted ja printsiibid.  
o Stiliseerimine. 
o Ornamentaalsus looduslikus ja tehiskeskkonnas. Rahvuslik ornamentika.  
o Rütmi ja dünaamika avaldumisvormid. Kontrastid.  

 
Õpitulemused  
o Leiab ja kasutab süžeele vastavaid kompositsioonielemente. 
o Kasutab pildi pinda intensiivselt. 
o Loob fantastilisi olukordi taime- ja loomariigis.  
o Kujutab eristatavalt ilmastikunähtusi ja neist tingitud olukordi. 
o Fantaseerib tehisvorme ja kujutab neid erinevas plaanis. 
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o Kasutab värvuste abi meeleolude edasiandmisel.  
o Interpreteerib, loob kunstilisi kujundeid. 
o Analüüsib värviharmooniaid. 
o Analüüsib rütmi ja dünaamikat oma töös. 
o Stiliseerib ja abstrahheerib. 
o Kasutab kunstiteost oma loomingu eeskujuna. 
o Kasutab kujundlikkust oma mõtete edastamiseks. 
o Kasutab ainealaseid mõisteid. 

 
II aste 

Õppesisu  
o Figuraalne kompositsioon.  
o Tarbegraafika. Illustratsioon.  
o Kompositsiooni üldskeem.  
o Tasakaalu tingimused.  
o Proportsioonisüsteemide mitmekesisus.  
o Karakteriseerimne ja fantaseerimine.  
o Isikupärane kujutamine.  
o Jätkub värvusõpetus.  
o Kompositsiooni seos teiste kunstiliikidega. 
 
Õpitulemused  
o Loob temaatilisi ja isikupäraseid kompositsioone. 
o Analüüsib proportsioonide- ja tasakaaluküsimusi. 
o Kasutab värvide optilist segunemist. 
o Analüüsib värvide vastastikust mõju. 
o Kasutab ainealaseid mõisteid. 
o Kasutab vajadusel kunstiteost või – stiili oma loomingu eeskujuna. 
o Teadvustab kujutavat tegevust kui protsessi. 
o Leiab kompositsioonielemente ka teistes kunstiliikides. 
o Väärtustab kultuuri mitmekesisust. 

 
 


