
Lisa: õppekava digipädevused 

Kunst 

Periood  1. klass  2. klass  3. klass 
Oktoober – 
november 

Teema:  Pilt  
Allteema:  Sügis  
Integreerimine teiste ainetega:  
vene keel matemaatika,  
loodusõpetus  
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades, info 
haldamine  
Töövahendid kasutamiseks: 
http://www.myshared.ru/slid 
e/878786/ 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=GAauX-J0abM 
http://www.myshared.ru/slid 
e/1043044/ 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=G7eOEXM83nM 

Teema:  Pilt  
Allteema:  Sügis 
Integreerimine teiste ainetega:  
vene keel, matemaatika 
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades, 
info haldamine  
Töövahendid kasutamiseks: 
https://ppt4web.ru/mkhk/kra 
ski-oseni0.html 
https://infourok.ru/prezentac 
iya-po-teme-poetapnoe-riso 
vanie-osennego-peyzazha-kl 
ass-3000255.html 
https://infourok.ru/prezentac 
iya-po-izo-natyurmort-risov 
anie-s-naturi-605382.html  

Teema: Pilt  
Allteema:  Sügis  
Integreerimine teiste ainetega:  
inimeseõpetus, loodusõpetus, vene 
keel, matemaatika  
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades, info 
haldamine  
Töövahendid kasutamiseks: 
https://ppt4web.ru/mkhk/cv 
et-kak-sredstvo-vyrazhenijatjoplye-i-
kholodnye-cveta.ht ml 
https://infourok.ru/prezentac 
iya-po-izo-na-temu-osenniypeyzazh-
klass-824187.html 

Detsember Teema: Tehnika ja materjalid 
Allteema:  Jõulud.  
Integreerimine teiste ainetega:  
vene keel matemaatika,  
loodusõpetus  
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades 

Teema:  Tehnika ja materjalid 
Allteema:  Jõulud. 
Integreerimine teiste ainetega:  
vene keel, matemaatika 
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades 
Töövahendid kasutamiseks: 

 Teema:  Tehnika ja materjalid 
Allteema:  Jõulud.  
Integreerimine teiste ainetega: 
inimeseõpetus, loodusõpetus, vene 
keel , matemaatika  
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades 



Töövahendid kasutamiseks: 
https://ppt-online.org/3103 04 
http://www.myshared.ru/sl 
ide/620230/ 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=Co93FCnws3g 

https://www.youtube.com/w 
atch?v=bJ9ZK6MEPZE 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=DKQWLSJmchs 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=JMqZm2QdQAc 

Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=UCCPhrBX4fM 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=zB-y1SnFMbI 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=6ylNKucAWUE 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=NBtGUxujkKc 

Veebruar Teema: Kujundus ja ümbrus 
Allteema:  Iseseisvuspäev 
Integreerimine teiste ainetega:  
muusika,  vene keel matemaatika,  
loodusõpetus  
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://infourok.ru/prezentac 
iya-po-okruzhayuschemu-m 
iru-klass-estoniya-1677727. html  

Teema: Kujundus ja ümbrus 
Allteema:  Iseseisvuspäev 
Integreerimine teiste ainetega:  
muusika,  vene keel 
matemaatika,  loodusõpetus 
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://infourok.ru/prezentac 
iya-k-uroku-okruzhayusche 
go-mira-na-severe-evropi-3 
097173.html 

Teema:  Kujundus ja ümbrus 
Allteema:  Iseseisvuspäev 
Integreerimine teiste ainetega:  
muusika, vene keel matemaatika,  
loodusõpetus  Digipädevuste 
osaoskused: Sutlemine 
digikeskondades  Töövahendid 
kasutamiseks: 
https://www.visitestonia.co m/ru 

Märts-mai Teema:  Kunstikultuur Allteema:  
Aastaajad  Integreerimine teiste 
ainetega:   muusika, vene keel 
matemaatika,  loodusõpetus 
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades, info 
haldamine  Töövahendid 

Teema: Kunstikultuur 
Allteema:  Aastaajad 
Integreerimine teiste ainetega: 
muusika, vene keel 
matemaatika,  loodusõpetus 
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades, 

Teema:  Kunstikultuur Allteema:  
Aastaajad  Integreerimine teiste 
ainetega:  muusika, vene keel 
matemaatika,  loodusõpetus 
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades, info 
haldamine  Töövahendid 



kasutamiseks: 
https://multiurok.ru/files/p 
riezientatsiia-dlia-dietiei-s 
riedniei-ghruppy-z-1.html 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=WZw6UVuCD9 w 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=vJVFI3zfnfI  
 

info haldamine  Töövahendid 
kasutamiseks: 
https://infourok.ru/prezentac 
iya-po-izo-klass-2761467.ht 
ml 
http://www.myshared.ru/slid 
e/1269657/ 
https://multiurok.ru/index.p 
hp/files/priezientatsiia-risuie 
m-podsniezhniki-s-tiekhnol 
og.html 

kasutamiseks: 
https://infourok.ru/prezentac 
iya-po-izo-zhivopis-i-ee-vir 
azitelnie-sredstva-1151079. html 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=ZbLrIYMplFE 
http://www.myshared.ru/slid 
e/1269657/ 

Periood  4. klass 5. klass 6. klass 
September 
Oktoober –  

Teema: Värviteadus. 
Allteema: Soojad ja külmad 
värvid 
Integreerimine teiste ainetega: 
tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused:  
Info haldamine 
Turvalisus  
Töövahendid kasutamiseks:  
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
 

Teema: Värviteadus. 
 
Allteema: Akromaatiline 
gamma 
Integreerimine teiste 
ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
 

Teema: Värviteadus. 
 
Allteema: Kromaatiline gamma 
Integreerimine teiste ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
 

November 
Detsember  

Teema: Kunst ja käsitöö 
Allteema: Rahvapärane käsitöö 

Teema: Kunst ja käsitöö 
Allteema: Rahvakunst 

Teema: Kunst ja käsitöö 
Allteema: Maailma rahvaste loovus 



Integreerimine teiste ainetega:  
tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Sutlemine digikeskondades 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
  

Integreerimine teiste 
ainetega: 
tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

Integreerimine teiste ainetega: 
tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

 4. klass 5. klass 6.klass 
detsember  
veebruar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaanuar 
märts 

Teema: Kunsti liigid 
Allteema: maalimine 
Integreerimine teiste ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 
 
 
 
Teema: Kunstižanrid 
Allteema: maastik 

Teema: Kunsti liigid 
Allteema: graafika 
Integreerimine teiste 
ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 
 
 
Teema: Kunstižanrid 
Allteema: natüürmort 

Teema: Kunsti liigid 
Allteema: graafika, arhitektuur 
Integreerimine teiste ainetega: 
tehnoloogia 
 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 
 
 
 
Teema: Kunstižanrid 

http://www.slide.ee/
http://www.slide.ee/
http://www.slide.ee/
http://www.slide.ee/
http://www.slide.ee/
http://www.slide.ee/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 
juuni 
 
 
 
 
 
 

Integreerimine teiste ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 
 
Teema: Tehnika ja materjalid  
Integreerimine teiste ainetega: 
Tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
https://www.pinterest.ru/ 

Integreerimine teiste 
ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
Teema: Tehnika ja materjalid 
Integreerimine teiste 
ainetega: 
Tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
https://www.pinterest.ru/ 
 
 

Allteema: loomulikkus 
Integreerimine teiste ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 
 
Teema: Tehnika ja materjalid 
Integreerimine teiste ainetega: 
Tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 https://www.pinterest.ru/ 
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 7. klass 8. klass 9. klass 
September 
oktoober 

Teema: Värv 
Allteema: Kromaatiline gamma 
Integreerimine teiste ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

Teema: Värv 
Allteema: Varjundid 
Integreerimine teiste 
ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

Teema: Värv 
Allteema: Kromaatiline gamma 
Perspektiiv 
Integreerimine teiste ainetega: 
Tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

November 
detsember 

Teema: Kujundid 
Allteema: Valgus varjus 
Integreerimine teiste ainetega: 
Tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 

Teema: Kujundid 
Allteema: Graafika 
Integreerimine teiste 
ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 

Teema: Kujundid 
Allteema: graafiline portree 
Integreerimine teiste ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 

http://www.slide.ee/
http://www.slide.ee/
http://www.slide.ee/
http://www.slide.ee/


https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
https://www.pinterest.ru/ 
 

https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
https://www.pinterest.ru/ 
 

youtube.com 
 

Jaanuar 
märts 

Teema: Kunsti liigid 
Allteema: skulptuur 
Tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

Teema: Tehnika ja materjalid  

Integreerimine teiste 
ainetega: 
Tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

Teema: Tehnika ja materjalid  
 
Integreerimine teiste ainetega: 
Tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

Aprill 
mai 

Teema: Kujundus 
Integreerimine teiste ainetega: 
Tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
https://www.pinterest.ru/ 

Teema: Fontide tüübid 
Integreerimine teiste 
ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

Teema: Kujundus 
Integreerimine teiste ainetega: 
Tehnoloogia 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
https://www.pinterest.ru/ 
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Mai 
juuni 

Teema: Vestlused kunstist 
Allteema: Kunstnikud 
illustraatorid 
Integreerimine teiste ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

Teema: Vestlused kunstist 
Allteema: Kunstnikud Marine 
Integreerimine teiste 
ainetega: 
 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
 

Teema: Vestlused kunstist 
Allteema: Rändajad 
Integreerimine teiste ainetega: 
Digipädevuste osaoskused: 
Info haldamine 
Turvalisus  
 
Töövahendid kasutamiseks: 
https://www.pinterest.ru 
www.slide.ee 
youtube.com 
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