Jõgeva Kunstikooli õppekava

üldosa

Kunsti algõpe

ÜLDSÄTTED
1. Jõgeva Kunstikooli (edaspidi: kool) kunsti algõppe õppekava (edaspidi: õppekava) on
dokument, mille alusel toimub õppetöö koolis.
2. Õppekava on välja töötatud arvestades iga õpperühma ja kooli võimaluste omapära.
3. Õppekava määrab kindlaks õppe-eesmärgid, õppeaja ja ainekava.
4. Õppekava koosneb üldosast ja õppesisu kirjeldusest.
I ÜLDOSA
5. Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid:
5.1.
laste loomevõime avastamine ja kavakindel arendamine;
5.2.
õppekavajärgne õppetöö ja kunstihariduse andmine;
5.3.
kooli põhiõppesse astumiseks ettevalmistuse võimaldamine;
5.4.
õpilaste kultuurihuvi äratamine ja silmaringi laiendamine.
6. Õppekava põhimõtted:
6.1.
õppekava ainekavad ei dikteeri vahendite, materjalide ega tehnikate valikut, vaid
annavad oskuste arendamiseks suunad, tasemenõuded ja soovitused muus osas;
6.2.
õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid
iseärasusi;
6.3.
Kooli ülesanne on suunata õpilast oma tegevust jälgima, analüüsima ning kasvatama
püsivust viia tegevus lõpuni.
7. Õppeprotsess:
7.1.
Kooli õppekeel on eesti keel;
7.2.
kooliaasta algab ja lõpeb vastavalt üldhariduskoolile kinnitatud korrale;
7.3.
õpe toimub õppuri alusharidust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal;
7.4.
õppetöö toimub tunniplaani alusel rühmatundidena (edaspidi tund), mille pikkus on 46-aastastel lastel 30 minutit;
7.5.
õpetaja on õpitegevuste kavandaja ja looja ning õppimistahtmise innustaja.
8. Õppe-eesmärgid:
8.1.
laste loomevõimete avastamine ja arendamine;
8.2.
õpetuse kaudu ergutatakse lapse kujutlusvõimet ja loovust, kujundatakse kunsti meelt;
8.3.
maalimisel, joonistamisel, voolimisel ja meisterdamisel fantaasia arendamine ning
erinevate tehnikate tundmaõppimine;
8.3.1. käelise tegevuse arendamine jõukohaste praktiliste tööülesannete kaudu kunstihuvi
kasvatamine:
8.3.2. töövahendite, materjalide ja kunstitehnikate ohutu kasutamine loominguliseks
eneseväljenduseks.
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AVATUD STUUDIO

AINEKAVA

Kunsti algõppe õppesisu
Kunstiõpetuse aluseks võetakse NELI SAMMU:
I SAMM on VAATLUS:
 tegelikkuse teadlik vaatlus natuurist, pildimaterjali järgi ning kasutades abimaterjale –
liigendmudeleid, šabloone arendab vaatlusoskust, tähelepanu ja nägemismälu.
II SAMM on VESTLUS:
 uue info saamine, teadvustamine ning analüüs;
 koostisosade leidmine, nimetused ja nende otstarve.
III SAMM on KOMPIMINE:
 kompimismeele abil info saamine ja rakendamine. Vormi ning kuju iseloomustamine,
proportsioonide hindamine (suurussuhted) - koostisosade tunnetamine arendab käelist
tegevust ja kompimismeelt.
IV SAMM on KUJUTAMINE:
 tasapinnale orienteerumine, eneseväljenduse leidmine paberil (kahemõõtmeliselt);
 kujutamine värvilaigust ja siluetiga;
 kujutamine joonega – põhimassid, detailid - osade loetelu ja proportsioonid.
VÄRVUSÕPETUS:
õppida nimetusi värvidel – põhivärvid ja vahevärvid.
kasutada värve teadlikult meeleolu loomiseks.
TEMAATILINE KOMPOSITSIOON
Valida teemad võimalikult lähedasest maailmast:
MINU kodu, MINU perekond, MINU sõbrad, MINU lemmikloom.
DEKORATIIVNE KOMPOSITSIOON:
kasutada algelisi kujutisi – puud, linnud, lilled, kalad jms;
formaat – riba, ruut, ring.
VORMIÕPETUS:
juurde liitmine – osade kaupa, tükikestena;
venitamine – üldkuju andmine ja detailide leidmine.
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