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Sissejuhatus
Materjali koostasid Tallinna Ühisgümnaasiumi kunstõpetaja Liia Jung ja arvutiõpetaja Hanna
Toom.
„Fototöötlusprogrammi Gimp 2.6.7 rakendamine kunstiõpetuse tunnis“ valmis kunstiõpetuse
ja arvutiõpetuse koostööprojektina 6. klassis, mis on rakendatav II kooliastmes.
Hea tulemuse saavutamiseks kasuta oma töös tööjuhendit koos käsiraamatuga. Tööjuhendis
on kirjeldatud ülesanded ja töö etapid. Käsiraamatust leiad töö teostamiseks vajalikud juhised.

Eelnevad oskused
Kunstiõpetuses oled omandanud mõisted: stilisatsioon, kompositsioon, perspektiiv, horisont,
koloriit, jne.
Tead mõistet failiformaat, oled õppinud tuntumaid ja enamlevinumaid pildifailide formaate ja
tead, mille poolest need üksteisest erinevad.
Oskad luua kausta ja salvestada faile kaustadesse ja alamkaustadesse, oskad ühte faili
salvestada samas programmis erinevasse failiformaati.
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1. Tund
Harjutustund nr 1 – pinna värvimine

1.1 Ülesanne
Täida joonistatud ja arvutisse skaneeritud maastiku pildil pinnad erinevate värvide ja
mustritega. Vajadusel pikenda lühikesi jooni nii, et pilt koosneks vaid kinniste piirkondadega
objektidest.
Alusfail „Maastik.jpg“

1.2

Vajalikud tööriistad
- pipett (värvi valimine)
- värvipott (värvi/mustriga täitmine)
- pintsel (joonistamine)
- pliiats (joonistamine)
- luup (suurendamine ja vähendamine)

1.3

Tegevused
Loo kunstitööde jaoks eraldi kausta „Kunst“.
Salvesta fail „Maastik.jpg“ enda kausta.
Käivita programm Gimp.
Ava programmis Gimp fail „Maastik.jpg“ ja salvesta see kausta „Kunst“ .xcf
formaati. Vaata juhendist ptk „Salvestamine“.
5. Kontrolli, et kihiaken oleks nähtav. Vaata juhendist ptk „Kihiaken“.
NB! Kui mõni samm ebaõnnestub, siis tühistamiseks vajuta klaviatuuril klahve Ctrl+Z
6. Pikenda lühike joon nii, et tekiks kinnine pind. Vastasel korral valgub värv katkestuse
kohalt edasi. Vaata juhendist ptk „Joone pikendamine“.
7. Täida mõned pinnad pildil värviga: puud, pilved, päike ja ülejäänud mustritega. Vaata
juhendist ptk „Värvi ja mustriga täitmine“.
8. Salvesta muudatused.
1.
2.
3.
4.
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2. Tund
Harjutustund nr 2 – objekti välja lõikamine taustalt, üleliigse eemaldamine

2.1 Ülesanne
Eemalda fotol olevalt objektilt taust, puhasta servad ja lisa pildi taustale läbipaistvuse omadus
ehk alfa kanal.

2.2

Vajalikud tööriistad
- märgistamine
- käärid (märgistamine)
- luup (suurendamine ja vähendamine)
- kustutuskumm
- võlukepike (ühe värvi märgistamine)

2.3

Tegevused
1. Salvesta alusfoto enda „Kunsti“ kausta.
2. Ava foto programmis Gimp.
3. Salvesta fail .xcf formaati.
4. Kontrolli, et kihi aken oleks kindlasti nähtav Vaata juhendist ptk „Kihiaken“.
5. Lisa alfa kanal Vaata juhendist ptk „Alfakanal“.
6. Eemalda üleliigne taust Vaata juhendist ptk „Tausta eemaldamine“.
NB! lõpptulemusena peab olema taust ruuduline.
7. Salvesta muudatused.

2.4 Kodune ülesanne - Fantaasia maastik
Joonista A5 formaadis paberile enda „Fantaasia maastik“, maastik võib olla linnakeskkond
või looduskeskkond.
Maastik saab olema taustaks individuaalsele ülesandele, vt lisaks IV tund „Iseseisev töö“

5
Kaitstud litsentsiga

autorid: Liia Jung, Hanna Toom

3. Tund
Harjutuse 1 jätkamine - objekti paigutamine maastikule
3.1 Ülesanne
Paiguta teises tunnis välja lõigatud objekt enda värvitud maastikule. Seejärel muuda oma
objekti suurust, paljunda, katseta nuppe “pööramine“ ja „peegeldamine“.
Teksti lisamine – lisa oma pildile allkiri enda signatuuri ja kuupäevaga.

3.2

Tegevused
1. Ava esimeses tunnis värvitud .xcf formaadis maastiku pilt uue kihina. Vali selleks
menüüst „Fail“ korraldus „Ava kihina“.
2. Salvesta pilt uue nimega samasse kausta .xcf formaati nimega „maastik pildiga“.
3. Ava teises tunnis puhastatud pilt uue kihina.
4. Tee pildist 3-4 koopiat.
5. Kasuta neid mitmel moel: muuda pildi suurust, pööra, peegelda, muuda perspektiivi.
Vaata juhendist ptk „Objekti suuruse muutmine“.
6. Lisa pildile signatuuri ehk allkirja. Vaata juhendist ptk „Teksti lisamine“.

3.3

Tööriistad
- objekti valimise tööriist
- suurendamine/vähendamine
- peegeldamine (pildi muutus 180o)
- objekti pööramine soovitud kraadide võrra 0…360o
- teksti lisamine

NB! Ava teises tunnis puhastatud pilt valides pildiakna menüüst „Fail“ korralduse „Ava
kihina…“
Jälgi kihi akent, seal saad liikuda erinevate piltide vahel, millega parasjagu tegeled.
Liiga suure pildi korral liiguta avanenud pilti nii, et näeksid pildi äärjooni.
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4. Tund
Loovtööd

Ülesanne 1 - muinasjutt
4.1

Tegevused
1. Loo Kunsti kausta kaks uut alamkausta „alg“ ja „valmis“.
2. Kausta „alg“ salvesta enda skaneeritud maastiku fail ja fotod. Kausta „valmis“ paiguta
fotod, millelt on eemaldatud taustad ehk n.ö puhastatud pildid ja valmis töö –
maastiku, millele on paigutatud puhastatud fotod.
3. Täida tausta pinnad värvi ja mustriga jälgides koloriiti. Vajadusel paranda maastikul
jooni.
4. Eemalda 3-4 fotolt taustad.
5. Paiguta fotod maastikule.
6. Muuda vajadusel fotode suurust, kuju, vaatenurka jne.
7. Salvesta valmis töö kausta „Valmis“ nimega „enda nimi_maastik“. Töö peab olema
salvestatud kahes erinevas formaadis: .xcf ja .png

Ülesanne 2 – fantaasia maastik
Skaneeri enda joonistatud fantaasia maastiku pilt arvutisse ja kasuta seda alusmaastikuna.
Täida maastik erinevate värvide ja mustritega. Jälgi pildi koloriitsust.
Pildista endast ja klassikaaslastest fotod, eemalda piltidelt taustad ja paiguta maastiku pildile.
Vajadusel muuda objektide suurusi ja pööra. Jälgi pildi koloriitsust.

Ülesanne 3 - jõulukaart
Skaneeri enda joonistatud jõulumaastik ja tegelased arvutisse. Täida maastik ja tegelased
värvi ja mustritega. Vajadusel muuda objektide suurusi ja pööra.
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