2. klass

Õppeaine KUNSTIÕPETUS

ÕPPESISU
Kujutamis- ja vormiõpetus
• Objekti kujutamine šablooni või orientiiride abil (vaatlus- ja võrdlusoskuse,

ÕPITULEMUSED
2. klassi lõpetaja:
•

koordinatsiooni arendamine)

oskab kasutada ohutult töömaterjale, -vahendeid ka
kunstitehnikaid loominguliseks eneseväljendamiseks;

• Portree ja miimika (oma pere ja sõprade kujutamine, erinevate emotsioonide

•

peab silmas kompositsioonireegleid;

väljendamine töös)

•

oskab kunstiteoseid lihtsas vormis kirjeldada ja oma

• Modelleerimine ja erinevad materjalid (voolimine ja modelleerimine

eelistusi põhjendada;

erinevatest materjalidest, sh jääkmaterjalid)

•

väärtustab oma töödes erinevaid lahendusi;

• Keskkond ja selle kujutamine (looduskeskkond ja aastaajad, linnaruum,

•

kavandada ja teostada töid;

kodukoht jne)

•

töötada iseseisvalt tööjuhendi järgi;

Värvus-kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus

•

teab ja tunneb põhivärve;

•

võrdleb 2-3 tajutava tunnuse alusel (värvus, kuju,
suurus) näidiseid ja valminud kujutisi;
kujutab kõrvuti asetsevaid sarnaseid figuure väiksemana
ja suuremana;
eristab kurba ja rõõmsat nägu ning oskab neid
emotsioone töös edastada;
kujutab tuttavat keskkonda sellele omaste objektide
kaudu;
voolib/meisterdab tuttavast materjalist õpetaja
suunamisel;
segab põhivärvidest II astme värve näidise järgi;

•

Põhivärvid ja nende segamisel saadud II astme värvid (tööd piiratud
värvide arvuga)

• Värvide helestamine ja tumestamine (loodus- ja pildivaatlused,
tajukujutluste arendamine, lähiümbruse värvitoonide leidmine ja nimetamine)
• Rütm ja liikumine (erinevate mustrite kujundamine, mängulised
rütmiharjutused
Disain ja kirjaõpetus
• Ruumikujundus (klassi kaunistamine tähtpäevadeks, koostööoskuste
arendamine)

•
•
•
•
•

2. klass
Õppeaine KUNSTIÕPETUS
• Kunstnik ja kujunduskunst (raamatuillustratsioonide, kunstitööde vaatlus ja
•
analüüs, kujundusnäiteid lähiümbrusest)
• Kirjakunst (tähemustrid ja täht, kui mustrielement )
Vestlused kunstist

•
•

• Kunsti töövahendid ja nende korrashoid (pintslite jt vahendite õige
hoidmine, kasutamine ja puhastamine, turvalisus)
• Kunstide seosed (maalikunst, tantsukunst, teatrikunst jne ning süžeemängud
rühmas)
Tehnikad ja materjalid
Skulptuur (voolimine ja meisterdamine, tutvumine erinevate materjalidega, sh

•
•
•
•
•

looduslik materjal) • Maal (maalimine kattevärvidega individuaalsete ja
ühistöödena) • Graafika (templitrükk, materjalitrükk ja trükkimine näidise
järgi)

•

leiab lähiümbruses erineva heledusastmega värvitoone
ja nimetab neid;
kujundab mustrit erinevates tehnikates eeskuju ja
näidiste järgi;
täidab kunstiõpetuse ülesandeid koostegevuses, eeskuju,
näidise ja omandatud oskuste piires suulise korralduse
järgi;
kujundab piiratud pinnale mustrit;
kujundab teemakohast õnnitluskaarti;
tunneb (nimetab) kasutatavaid töövahendeid ja
materjale;
valmistab ette ja korrastab oma töökoha;
võrdleb erinevaid materjale ja värvusi (pehme, kõva,
hele, tume) ja nimetab nende omadusi;
osaleb ühistöös teisi arvestades.

