
Erahuvikooli Halliku Huvikool õppekava “Kunstiring”

1. Õppe eesmärgid

Õppetegevuse eesmärgiks on toetada ja rikastada riikliku õppekava raames
saadavat haridust ja aidata kaasa laste eakohase kunstipädevus kujunemisele.
Riiklikus õppekavas väljatoodud kunstipäedevus on suutlikkus mõista kunstide
mitmekesisust, arutleda kunsti ja muusika teemadel; väärtustada lähiümbruse, Eesti
ja maailma kultuuripärandit; näha eri ajastute ja nüüdisaja kultuuri suhet; kasutada
kunsti ja muusika väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks loominguliseks
tegevuseks, väärtustada enda ja kaaslaste loomingut.

2. Õppeaja kestus

● Õppetöö toimub oktoobri algusest kuni aprilli lõpuni, asendustundide vajadusel
ka maikuus.

● Õppetöö toimub üks kord nädalas.
● Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

3. Õpingute alustamise tingimused

● Kunstiringi võetakse vastu 5-12 aastaseid lapsi.
● Lapse registreerimine kunstiringi toimub seadusliku esindaja (lapsevanem või

eestkostja) poolt täidetud elektroonilise taotluse alusel. Taotluse vormi leiab
huvikooli koduleheküljelt aadressil www.halliku.ee.

● Kunstiringis õppimine on õpilastele tasuline. Info osalustasu kohta on leitav
huvikooli koduleheküljelt.

http://www.halliku.ee


4. Õppeainete loend ja maht

4.1 Õppemaht

Õppetöö toimub üks kord nädalas mahuga 2 akadeemilist tundi.

4.2 Õppesisu

Kunstiringis läbitavad teemad on:
● põhivärvid ja sekundaarvärvid;
● toonivarjundid, värvide helestamine ja tumestamine;
● erinevad vahendid ja tehnikad (pliiats, õlipastell, akvarell, guašš,

akrüül);
● kunstistiilid (abstraktsionism, naivism, kubism, sürrealism, realism jt);
● illustratsioon;
● karikatuur.

4.3 Õpiväljundid

Kunstiringi läbinu:
● on julge enda mõtteid ja tundeid läbi kunsti väljendama;
● kirjeldab enda loomingut;
● suhtub teiste loomingusse lugupidavalt;
● kirjeldab teiste loomingut;
● oskab nimetada põhivärve;
● oskab põhivärvidest sekundaarvärve segada;
● oskab värvide segamisel saada mitut erinevat toonivarjundit;
● valib töö teemast ja iseloomust lähtuvalt sobivad vahendid töö

loomiseks;
● teab kunstiringis läbitud kunstivoolude peamisi tunnuseid;
● on kunstitöid luues julge fantaseerima ja katsetama;



● loob jutule illustratsiooni;
● teab inimese keha proportsioone;
● loob karikatuuri.

5. Kunstiringi lõpetamine

● Kunstiringis osalejate lõputööks on lõuendil maal, mis läheb Kunstiringi poolt
korraldatud näitusele kohalikku raamatukokku või mujale üldkasutatavasse
hoonesse. Valminud tööd tagastatakse autoritele näituse lõppemisel.

6. Kooli õppekava uuendamine ja täiendamine

● Kooli õppekava muudatused kehtestab kooli pidaja.


