MUUSIKA
Õppeaine kirjeldus
Muusikaõpetus toetab õpilase individuaalse eripära kujunemist muusikalise eneseväljenduse
kaudu. Muusikaõpetuses avatakse ja avardatakse võimalusi muusikaga tegelda ja muusikast
rõõmu tunda ning toetatakse elukestva muusikaharrastuse teket. Eesti ja maailma
muusikakultuuri tutvustamisega kujundatakse õpilaste muusikalist maitset ning
sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid.
Muusika õppeaine koostisosad on:
1) laulmine;
2) pillimäng;
3) muusikaline liikumine;
4) omalooming;
5) muusika kuulamine ja muusikalugu;
6) muusikaline kirjaoskus;
7) õppekäigud.
Muusikaõpetuses lähtutakse eesti koolimuusikas väljakujunenud traditsioonidest ja
põhimõtetest (Riho Päts, Heino Kaljuste), mis toetuvad Zoltan Kodaly meetodi ja Carl Orffi
pedagoogika adapteeritud käsitlusele ning tänapäeva pedagoogika teadmusele ja kogemusele.
Muusika on aine, mille õpetuse osad on üksteisega mitmetähenduslikus ja tihedas seoses,
seetõttu on neid keeruline eraldada. Õppeaine koostisosad kattuvad muusikaliste tegevustega.
Musitseerimise all mõistetakse igasugust muusikalist eneseväljendust, nagu laulmist,
pillimängu, liikumist ja omaloomingut. Muusika kuulamisega arendatakse kuulamisoskust,
tähelepanu, analüüsivõimet ja võrdlusoskust. Muusikaloos tutvustatakse erinevaid
karaktereid, väljendusvahendeid, stiile, heliloojaid ja interpreete. Muusikalise kirjaoskuse all
mõistetakse õppekavas sisalduva noodikirja lugemise oskust musitseerides. Õpilaste
silmaringi ja muusikalise maitse kujundamiseks on vajalikud õppekäigud (sh virtuaalsed)
kontserdipaikadesse, teatritesse ning muuseumidesse. Õpilaste üldkultuurilised teadmised
põhinevad teadlikkusel kohalikust, oma riigi ja Euroopa kultuuripärandist ning nende rollist
maailmas. See hõlmab teadmisi peamistest kultuurisaavutustest (sh popkultuurist). Oluline on
kontserdielu korraldamine oma koolis, et õpilastel tekiks muusika kuulamise harjumus ning
ürituste korraldamise kogemus.
Muusika kaudu kujundatakse harmoonilist isiksust, puudutades nii keha, tundeid kui ka
intellekti. Muusikaõpetusel on tasakaalustav ja toetav roll õpilase emotsionaalses arengus
ning teiste õppeainete omandamises.
Musitseerides arendatakse õpilase isikupära, omandatakse oskused ja teadmised üksi ja koos
musitseerimiseks ning loominguliseks eneseväljenduseks. Rühmas ja üksi õppides
arendatakse suhtlemis- ja koostööoskust, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet,
sallivust, paindlikkust ja emotsionaalset kompetentsust ning juhitakse õpilase enesehinnangut
ja õpimotivatsiooni.
Ühislaulmise ja koorilauluga arendatakse sotsiaalseid oskusi ning kujundatakse isamaaarmastust. Muusika ainekava koostades on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

1) teadvustada ja tähtsustada ühislaulmise kui rahvusliku kultuuritraditsiooni olulist rolli;
2) rõhutada musitseerimise osatähtsust;
3) julgustada ja toetada loomingulist eneseväljendust;
4) teadvustada ja süvendada õpilase isiklikku suhet muusikaga;
5) rõhutada muusika osa tasakaalustatud isiksuse eetilis-esteetiliste väärtushinnangute
kujundamisel, tunde- ja mõttemaailma arendamisel ning rikastamisel;
6) lähtuda õppes õppija vajadustest ning tähtsustada integreeritud tegevusi.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane:








tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu
oma võimeid;
tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset;
mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste
kaudu;
kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid;
väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu
rikastajana;
teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises ning mõistab ja
austab erinevaid rahvuskultuure;
teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt
infotehnoloogia ja meedia loodud keskkonda.

I KOOLIASTE
I KLASS (70 tundi, 2 tundi õppenädalas)
Õppesisu
Laulmine: loomulik kehahoid ja hingamine, vaba toonitekitamine, selge diktsioon ning
emotsionaalsus.
Laulmine koos liigutustega
Rütmiõpetus: pulsi tunnetus- rõhulised ja rõhuta osad. Rõhumärk. Pulss. Meetrum. Rütm.
Kõnerütmile toetuv eeltöö enne rütmide õppimist- TA,TI-TI, TA-A, PAUS
Astmeõpetus: heliastmed SO, MI, RA, JO
Muusikaline liikumine: C.Orffi meetod, laulumängud ja ringmängud
Pillimäng: kehapilli ja rütmipillide kasutamine lihtsamates kaasmängudes või ostinatodes.
Omalooming: lihtsad rütmilised kaasmängud kehapillil ja rütmipillidel
Muusikaline kirjaoskus: teada ja saada aru põhimõistetest: noodijoonestik, noodid, takt,
taktijoon, taktimõõt, lõpumärk, kordusmärk, refrään, esimene lõpp ja teine lõpp, JO-võti
Muusikalugu ja muusika kuulamine: luuletaja, helilooja, dirigent, regilaul, piano ja forte,
valjenedes ja vaibudes. Eriilmeliste karakteritega muusikapalade kuulamine ja muusika
iseloomustamine ning väljendamine kunstiliste vahenditega.
Õpitulemused
1. klassi lõpetaja:
 osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja
liikumises;
 laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses
koolikooris;
 mõistab laulupeo tähendust, laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma
kooliastme ühislaule;
 laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning
emotsionaalselt üksi ja rühmas;
 mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu;
 laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid);
 laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule. Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti
hümn" (F. Pacius), „Mu koduke" (A. Kiiss), lastelaulud „Lapsed, tuppa", „Kevadel" (Juba
linnukesed ....),“Kes elab metsa sees“;
 kasutab kehapilli, rütmipille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato'des
 väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu;
 tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
 tantsib eesti laulu- ja ringmänge;
 loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge kehapillil, rütmipillidel
 kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid;
 kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks;
 kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul
looval viisil;
 kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.

Lõiming
Kehaline kasvatus: liikumine, laulutekstid
Eesti keel: väljendusoskus, diktsioon
Matemaatika: rütmide, vältuste korrapärasus
Läbivad teemad
Kultuuriline identiteet- eesti rahvalaulud- ja mängud
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine- laulud tööst ja ametitest
Tervis ja ohutus- häälehoid
Füüsiline õpikeskkond
 1. Kool võimaldab järgmiste vahendite kasutamise: naturaalklaver ja klaveritool,
süntesaator, muusikakeskus HIFI, noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot,
astmetabel, klaviatuuritabel, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning
noodistusprogramm ja MIDI salvestusprogramm.
 2. Kool korraldab õpet klassis, kus on võimalik kasutada rühmatööd ja liikumiseks
vajalikke pindu.
 3. Kool võimaldab instrumentaariumi (Orffi instrumentaarium, plokkflöödid või 6keelsed väikekandled, akustilised kitarrid) õpilastele musitseerimiseks.
 4. Kool võimaldab kasutada fonoteeki (CD-d, DVD-d, VHS-d.)

II KLASS (70 tundi, 2 tundi õppenädalas)
Õppesisu
Laulmine: Kõlaline puhtus, selge diktsioon ja emotsionaalsus. Laulmine koos liigutustega.
Regilaulud , eakohased laste-, mängu- ja mudellaulud.
Rütmiõpetus: pulsi tunnetus- rõhulised ja rõhuta osad. Kahe- ja kolmeosaline taktimõõt,
takti viipamine. Rütm. Kõnerütmile toetuv eeltöö enne rütmide õppimist- TA-A-A
Astmeõpetus: heliastmed SO, MI, RA, JO, LE, alumine SO, RA, JO- võti
Muusika kuulamine ja muusikalugu: eriilmeliste karakteritega muusikapalad ning nende
iseloomustamine läbi mõistete “tempo, meloodia, dünaamika”, muusika meeleolu
väljendamine kunstiliste vahenditega; eesti rahvalaul ja rahvapillid (kannel, Hiiu kannel,
lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill)
Pillimäng: kehapilli, rütmi- ja plaatpillide kasutamine lihtsamates kaasmängudes ja/ või
ostinatodes
Muusikaline kirjaoskus: kordusmärk, lõpumärk, taktijoon, takt, taktimõõt, meetrum
fermaat, segno, latern, viiulivõti, bassivõti
Omalooming ja muusikaline liikumine: C. Orffi meetod, liisutused, laulumängud ja
ringmängud.
Õpitulemused
2. klassi lõpetaja:


osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja
liikumises;



















laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses
koolikooris;
mõistab laulupeo tähendust, laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma
kooliastme ühislaule;
laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning
emotsionaalselt üksi ja rühmas;
mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu;
laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid);
laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste
laule;
laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn" (F. Pacius), „Mu koduke" (A. Kiiss),
„Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Wirkhaus); lastelaulud „Lapsed, tuppa", „Kevadel" (Juba
linnukesed ....),“Kes elab metsa sees”, “Mutionu pidu”
kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato'des ning
iseseisvates palades;
väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu
tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
tantsib eesti laulu- ja ringmänge.
loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid;
loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne;
kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks;
kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul
looval viisil;
kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.

Lõiming
Kehaline kasvatus: liikumine
Eesti keel: kõnerütmi diktsioon, väljendusoskus, laulutekstid
Matemaatika: rütmide, vältuste korrapärasus
Läbivad teemad
Kultuuriline identiteet- eesti rahvalaulud, rahvapillid, rahvatantsud
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine- amet- helilooja,
Tervis ja ohutus- häälehoid
Füüsiline õpikeskkond
 1. Kool võimaldab järgmiste vahendite kasutamise: naturaalklaver ja klaveritool,
süntesaator, muusikakeskus HIFI, noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot,
astmetabel, klaviatuuritabel, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning
noodistusprogramm ja MIDI salvestusprogramm.
 2. Kool korraldab õpet klassis, kus on võimalik kasutada rühmatööd ja liikumiseks
vajalikke pindu.
 3. Kool võimaldab instrumentaariumi (Orffi instrumentaarium, plokkflöödid või 6keelsed väikekandled, akustilised kitarrid) õpilastele musitseerimiseks.
 4. Kool võimaldab kasutada fonoteeki (CD-d, DVD-d, VHS-d.)

III KLASS (70 tundi, 2 tundi õppenädalas)
Õppesisu
Laulmine. Kõlaline puhtus, selge diktsioon ja emotsionaalsus. Laulmine koos liigutustega,
kaasmäng rütmipillidel, kehapillil. Regilaulud , eakohased laste-, mängu- ja mudellaulud.
Rütmiõpetus: pulsi tunnetus- rõhulised ja rõhuta osad. Kahe- ja kolmeosaline taktimõõt,
eeltakt, takti viipamine. Rütm. Kõnerütmile toetuv eeltöö enne rütmide õppimist- TAI-RI
Astmeõpetus: heliastmed NA ja DI. JO- astmerida, RA- astmerida. Astmemudelid.
Muusika kuulamine ja muusikalugu: Erinevad karakterid. Muusika iseloomustus läbi
mõistete “tempo, meloodia, dünaamika”. Muusikapala ülesehitus. Kuuldeline eristamine
vokaal- ja instrumentaal muusikas. Valss, marss, polka, dünaamika, 2-osaline muusikavorm
Omalooming ja liikumine: C.Orffi meetod, laulumängud ja ringmängud.
Pillimäng: Kehapilli, rütmi- ja plaatpillide kasutamine lihtsamates kaasmängudes ja/ või
ostinatodes, esmased mänguvõtted väikekandlel või plokkflöödil.
Õpitulemused
3. klassi lõpetaja:




















osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja
liikumises;
laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses
koolikooris;
mõistab laulupeo tähendust, laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma
kooliastme ühislaule;
laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning
emotsionaalselt üksi ja rühmas;
mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu;
laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid);
laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste
laule;
laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn" (F. Pacius), „Mu koduke" (A. Kiiss),
„Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Wirkhaus); lastelaulud „Lapsed, tuppa", „Teele, teele,
kurekesed", „Kevadel" (Juba linnukesed ....), „Kevadpidu" (Elagu kõik ....). “Kes elab
metsa sees”, “Mutionu pidu”,
kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato'des ning
iseseisvates palades;
on omandanud väikekandle või plokkflöödi esmased mänguvõtted ning kasutab neid
musitseerides;
väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu;
tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
tantsib eesti laulu- ja ringmänge;
loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid;
loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne;
kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks.
kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul
looval viisil;



kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.

Lõiming
Kehaline kasvatus: liikumine
Eesti keel: kõnerütmi diktsioon, eesti keel- väljendusoskus, laulutekstid
Matemaatika: rütmide, vältuste korrapärasus
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus
Kultuuriline identiteet – eesti rahvamuusika
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine- amet - helilooja
Tervis ja ohutus- häälehoid
Füüsiline õpikeskkond
 1. Kool võimaldab järgmiste vahendite kasutamise: naturaalklaver ja klaveritool,
süntesaator, muusikakeskus HIFI, noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot,
astmetabel, klaviatuuritabel, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning
noodistusprogramm ja MIDI salvestusprogramm.
 2. Kool korraldab õpet klassis, kus on võimalik kasutada rühmatööd ja liikumiseks
vajalikke pindu.
 3. Kool võimaldab instrumentaariumi (Orffi instrumentaarium, plokkflöödid või 6keelsed väikekandled, akustilised kitarrid) õpilastele musitseerimiseks.
 4. Kool võimaldab kasutada fonoteeki (CD-d, DVD-d, VHS-d.)

II KOOLIASTE

IV KLASS (70 tundi, 2 tundi õppenädalas)
Õppesisu
Laulmine. Õpilane laulab loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta
intonatsiooniga ning väljendusrikkalt. Kasutab laulmisel relatiivseid helikõrgusi (astmeid).
Rütmiõpetus. Pulsi tunnetus- rõhulised ja rõhuta osad. Rütm. Taktimõõdud 4/4, 2/4, 3/4,
eeltakt. Kõnerütmile toetuv eeltöö enne rütmide õppimist- TA-A-A-A, TI-TI-RI ja TI-RI-TI,
TA-I-TI
Astmeõpetus. Relatiivsed kõrgused, JO-ja RA-astmeread ning duur ja moll kolmkõlad
Muusika kuulamine ja muusikalugu. Vokaalmuusika: hääleliigid (sopran, metsosopran, alt,
tenor, bariton, bass), muusikainstrumendid (klahvpillid, keelpillid, puhkpillid, löökpillid)
Muusikaline kirjaoskus: fermaat, segno, 1. ja 2. volt, pidekaar, 1/8 paus, 3-osaline
muusikavorm, nootide tähtnimetused
Omalooming ja liikumine. C. Orffi meetod, laulumängud ja ringmängud.
Pillimäng. Kaasmängud kehapillil, rütmi- ja plaatpillidel, lihtsamad mänguvõtted
väikekandlel või plokkflöödil.

Õpitulemused
4. klassi lõpetaja:
 osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika
kuulamises,
 liikumises; huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning osaleb selles;
 laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades;
 laulab
koolikooris
õpetaja
soovitusel
ja/või
erinevates
vokaalinstrumentaalkoosseisudes
 tunnis ning tunnivälises tegevuses; mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust;
 oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja
 tunnustab kaaslasi;
 oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;
 kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
 kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi;
 julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka
 erinevates muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi kasutades;
 kirjeldab ning põhjendab suunavate küsimuste ja omandatud muusika oskussõnade
abil
 kuulatavat muusikat; mõistab autorsuse tähendust;
 eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;
 leiab iseloomulikke jooni eesti ja teiste maade rahvamuusikas.
 laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni
ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik häälehoiu vajadusest;
 kasutab laulmisel relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
 rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja
rühmas lauldes;
 laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste
laule;
 laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn" (F. Pacius), „Mu isamaa armas"
(saksa rahvalaul), „Püha öö" (F. Gruber).
 kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato'des ning iseseisvates
palades;
 rakendab musitseerides väikekandle või plokkflöödi mänguvõtteid;
 kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi;
 tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;
 tantsib eesti laulu- ja ringmänge;
 väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele)
iseloomulikke karaktereid;
 loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-,
rütmi- ja plaatpillidel;
 kasutab improvisatsioonides astmemudeleid;
 loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne;
 kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist.
 kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi,
tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi;
 kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor,
bariton, bass);

 kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja
löökpillid);
 tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille, -tantse; oskab nimetada eesti
rahvamuusika suursündmusi;
 mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes;
 mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja eeltakti tähendust ning arvestab neid
musitseerides;
 kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ning seostab neid absoluutsete
helikõrgustega (tähtnimedega);
 mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste tähendust ning kasutab neid
 musitseerides;
 mõistab duur-, moll-helilaadi ja helistike C–a, tähendust ning kasutab neid
 musitseerides;
 mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas:
o eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, absoluutsed
helikõrgused
o (tähtnimed), helistik, toonika ehk põhiheli,
o vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, interpreet,
improvisatsioon;
o tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid
(keelpillid,
o puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti rahvapillid);
o tempo, dünaamika, piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo,
fortissimo, crescendo, diminuendo;
 arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul
looval viisil;
 kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
Lõiming
 Kehaline kasvatus: liikumine
 Eesti keel: diktsioon, väljendusoskus
 Matemaatika: rütmide, vältuste korrapärasus









Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus- isamaalised laulud
Kultuuriline identiteet – eesti rahvamuusika,
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine- amet- helilooja
Tervis ja ohutus- häälehoid
Füüsiline õpikeskkond
1. Kool võimaldab järgmiste vahendite kasutamise: naturaalklaver ja klaveritool,
süntesaator, muusikakeskus HIFI, noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot,
astmetabel, klaviatuuritabel, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning
noodistusprogramm ja MIDI salvestusprogramm.
2. Kool korraldab õpet klassis, kus on võimalik kasutada rühmatööd ja liikumiseks
vajalikke pindu.
3. Kool võimaldab instrumentaariumi (Orffi instrumentaarium, plokkflöödid või 6keelsed väikekandled, akustilised kitarrid) õpilastele musitseerimiseks.



4. Kool võimaldab kasutada fonoteeki (CD-d, DVD-d, VHS-d.)

V KLASS (35 tundi, 1 tund õppenädalas)
Õppesisu
Laulmine. Õpilane laulab loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta
intonatsiooniga ning väljendusrikkalt, kasutab laulmisel relatiivseid helikõrgusi (astmeid).
Muusikaline kirjaoskus. Õpitud helivältused, rütmifiguurid ja pausid ning
nende
nimetused, taktimõõdud 2/4, 3/4 ja 4/4, eeltakt; relatiivsed helikõrgused (astmed) ja
absoluutsed helikõrgused, duur- ja moll-helilaad, helistik, toonika, paralleelhelistikud,
helistikud C- a ja G-e, viiulivõti, diees, bemoll, juhuslikud märgid, helistiku märgid,
klaviatuur.
Muusika kuulamine ja muusikalugu: kooriliigid (laste-, poiste-, mees-, nais-, segakoor),
koorid ja dirigendid kodukohas, tuntumad Eesti koorid, Eesti laulupidude traditsioon,
sümfooniaorkester, rahvalaul, rahvapillid, rahvatantsud, Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi,
Norra muusika.
Omalooming ja liikumine. C. Orffi meetod, laulumängud ja ringmängud.
Pillimäng. Keha-, rütmi- ja plaatpillid kaasmängudes ja/või ostinatodes, väikekandle või
plokkflöödi mänguvõtted, absoluutsete helikõrguste seostamine pillimänguga.
Õpitulemused
5. klassi lõpetaja:
 osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika
kuulamises,
 liikumises; huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning osaleb selles;
 laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades;
 laulab
koolikooris
õpetaja
soovitusel
ja/või
erinevates
vokaalinstrumentaalkoosseisudes
 tunnis ning tunnivälises tegevuses; mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust;
 oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja
 tunnustab kaaslasi;
 oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;
 kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
 kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi;
 julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka
 erinevates muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi kasutades;
 kirjeldab ning põhjendab suunavate küsimuste ja omandatud muusika oskussõnade
abil
 kuulatavat muusikat; mõistab autorsuse tähendust;
 eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;
 leiab iseloomulikke jooni eesti ja teiste maade rahvamuusikas.
 laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni
ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik häälehoiu vajadusest;
 seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) absoluutsete helikõrgustega;
 rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja
rühmas lauldes;

 laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste
laule;
 laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn" (F. Pacius), „Eesti lipp" (E. Võrk),
„Kui Kungla rahvas" (K. A. Hermann), „Mu isamaa armas" (saksa rahvalaul), „Püha
öö" (F. Gruber);
 kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato'des ning iseseisvates
palades;
 rakendab musitseerides väikekandle või plokkflöödi mänguvõtteid; seostab
absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;
 kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi;
 tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;
 tantsib eesti laulu- ja ringmänge;
 väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele)
iseloomulikke karaktereid.
 loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinatosid keha-, rütmija plaatpillidel;
 kasutab improvisatsioonides astmemudeleid;
 loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne;
 kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist;
 kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi,
tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi;
 kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: kooriliike (laste-, poiste-, mees-, nais-,
segakoor); koore ja dirigente kodukohas; tuntumaid Eesti koore; teab Eesti
laulupidude traditsiooni;
 kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja
löökpillid) ja sümfooniaorkestrit;;
 on tutvunud Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi, Norra muusikaga;
 iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades
muusika oskussõnavara;
 mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid
 muusikalistes tegevustes:









kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ning seostab neid absoluutsete
helikõrgustega (tähtnimedega);
mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste tähendust ning kasutab neid
musitseerides;
mõistab duur-, moll-helilaadi ja helistike C–a, G–e tähendust ning kasutab neid
musitseerides;
mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas:
o (tähtnimed), helistik, toonika ehk põhiheli, helistikumärgid, juhuslikud
märgid, diees,
o bemoll, bekarr, paralleelhelistikud;
o tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid
(keelpillid,
o puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti rahvapillid);

o tempo, dünaamika, piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo,
fortissimo, crescendo, diminuendo.
 arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul
 looval viisil;
 kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
Lõiming
Kehaline kasvatus: liikumine
Eesti keel: diktsioon
Matemaatika: rütmide, vältuste korrapärasus
Ajalugu: erinevad kultuurid
Geograafia: erinevate maade muusika
Vene keel- laulurepertuaar
Inglise keel- laulurepertuaar
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus- isamaalised laulud
Kultuuriline identiteet – eesti muusika
Tervis ja ohutus- häälehoid
Füüsiline õpikeskkond
1. Kool võimaldab järgmiste vahendite kasutamise: naturaalklaver ja klaveritool, süntesaator,
muusikakeskus HIFI, noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel,
klaviatuuritabel, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning noodistusprogramm ja MIDI
salvestusprogramm.
2. Kool korraldab õpet klassis, kus on võimalik kasutada rühmatööd ja liikumiseks vajalikke
pindu.
3. Kool võimaldab instrumentaariumi (Orffi instrumentaarium, plokkflöödid või 6-keelsed
väikekandled, akustilised kitarrid) õpilastele musitseerimiseks.
4. Kool võimaldab kasutada fonoteeki (CD-d, DVD-d, VHS-d.)

VI KLASS (35 tundi, 1 tund õppenädalas)
Õppesisu
Laulmine. Õpilane laulab loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta
intonatsiooniga ning väljendusrikkalt, seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) absoluutsete
helikõrgustega g – G2, ühe- ja kahehäälsed laulud ning kaanonid.
Muusikaline kirjaoskus: õpitud helivältused, rütmifiguurid ja pausid ning nende nimetused,
taktimõõdud 2/4, 3/4 ja 4/4, eeltakt; relatiivsed helikõrgused (astmed) ja absoluutsed
helikõrgused g-G2, duur- ja moll-helilaad, helistik, toonika, paralleelhelistikud, helistikud Ca ja G-e, F-d, viiulivõti, diees, bemoll, juhuslikud märgid, helistiku märgid, klaviatuur,
tempo (andante, moderato, allegro, largo, ritenuto, accelerando), dünaamika (piano, forte,
mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, fortissimo, crescendo, diminuendo)
Muusika kuulamine ja muusikalugu: Suurbritannia, Iiri, Poola, Austria, Ungari, Saksa
muusika.
Omalooming ja liikumine: C. Orffi meetod, laulumängud ja ringmängud.

Pillimäng: keha-, rütmi-, ja plaatpillid kaasmängudes ja /või ostinatodes; väikekandle või
plokkflöödi mänguvõtted, muusikaliste teadmiste ja oskuste ning absoluutsete helikõrguste
seostamine pillimänguga
Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
 osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika
kuulamises,
 liikumises; huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning osaleb selles;
 laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades;
 laulab
koolikooris
õpetaja
soovitusel
ja/või
erinevates
vokaalinstrumentaalkoosseisudes
 tunnis ning tunnivälises tegevuses; mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust;
 oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja
 tunnustab kaaslasi;
 oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;
 kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
 kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi;
 julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka
 erinevates muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi kasutades;
 kirjeldab ning põhjendab suunavate küsimuste ja omandatud muusika oskussõnade
abil
 kuulatavat muusikat; mõistab autorsuse tähendust;
 eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;
 leiab iseloomulikke jooni eesti ja teiste maade rahvamuusikas.
 laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni
ja
 puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik häälehoiu vajadusest;
 seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) absoluutsete helikõrgustega g–G2;
 rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja
rühmas lauldes;
 laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste
laule;
 laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn” (F. Pacius), „Eesti lipp” (E. Võrk),
„Kas tunned maad” (J. Berad), „Kui Kungla rahvas” (K. A. Hermann), „Mu isamaa
armas” (saksa rahvalaul), „Meil aiaäärne tänavas” (eesti rahvalaul), „Püha öö” (F.
Gruber);
 kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato’des;
 rakendab musitseerides väikekandle või plokkflöödi mänguvõtteid; seostab
absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;
 kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi;
 tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;
 tantsib eesti laulu- ja ringmänge;
 väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele)
iseloomulikke
 karaktereid;
 loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-,
rütmi- ja






















plaatpillidel;
kasutab improvisatsioonides astmemudeleid;
loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne;
kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist;
kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi,
tempot,
dünaamikat, tämbrit ja vormi;
kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor,
bariton,
bass), kooriliike (laste-, poiste-, mees-, nais-, segakoor); koore ja dirigente kodukohas;
tuntumaid Eesti koore; teab Eesti laulupidude traditsiooni;
kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja
löökpillid) ja
sümfooniaorkestrit;
tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille, -tantse; oskab nimetada eesti
rahvamuusika suursündmusi;
on tutvunud Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Suurbritannia, Iiri, Poola,
Austria,
Ungari või Saksa muusikatraditsioonidega ja suhtub neisse lugupidavalt;
iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades
muusika
oskussõnavara;
teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud sellega kaasnevate
õiguste ja kohustustega.
mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid

 muusikalistes tegevustes:
 mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja eeltakti tähendust ning arvestab neid
musitseerides;
 kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ning seostab neid absoluutsete
 helikõrgustega (tähtnimedega);
 mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g–G2 tähendust ning kasutab neid
 musitseerides;
 mõistab duur-, moll-helilaadi ja helistike C–a, G–e, F–d tähendust ning kasutab neid
 musitseerides;
 mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas:
o eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, absoluutsed
helikõrgused
o (tähtnimed), helistik, toonika ehk põhiheli, helistikumärgid, juhuslikud
märgid, diees,
o bemoll, bekarr, paralleelhelistikud;
o vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, interpreet,
improvisatsioon;
o tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid
(keelpillid,
o puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti rahvapillid);

o tempo, andante, moderato, allegro, largo, ritenuto, accelerando, dünaamika,
piano, forte,
o mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, fortissimo, crescendo, diminuendo.
 kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara;
 arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul
looval viisil;
 kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
Lõiming
Kehaline kasvatus: liikumine
Eesti keel: diktsioon
Matemaatika: rütmide, vältuste korrapärasus
Ajalugu: erinevad kultuurid
Geograafia: erinevate maade muusika
Inglise keel- repertuaar
Vene keel- repertuaar
Saksa keel- repertuaar
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus- isamaalised laulud
Kultuuriline identiteet – eesti kunstmuusika, laulupeod, koorilaul, pärimusmuusika
Tervis ja ohutus- häälehoid
Füüsiline õpikeskkond
1. Kool võimaldab järgmiste vahendite kasutamise: naturaalklaver ja klaveritool, süntesaator,
muusikakeskus HIFI, noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel,
klaviatuuritabel, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning noodistusprogramm ja MIDI
salvestusprogramm.
2. Kool korraldab õpet klassis, kus on võimalik kasutada rühmatööd ja liikumiseks vajalikke
pindu.
3. Kool võimaldab instrumentaariumi (Orffi instrumentaarium, plokkflöödid või 6-keelsed
väikekandled, akustilised kitarrid) õpilastele musitseerimiseks.
4. Kool võimaldab kasutada fonoteeki (CD-d, DVD-d, VHS-d.)

III KOOLIASTE
VII KLASS (35 tundi, 1 õppetund nädalas)
Õpitulemused
7. klassi lõpetaja:
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib
muusika erinevaid avaldusvorme;
2) laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma hääle omapärast;

3) laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja/või musitseerib erinevates vokaalinstrumentaalkoosseisudes; mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust ning
muusikahariduslikku tähendust;
4) oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerides;
suhtub kohustetundlikult endale võetud ülesannetesse;
5) oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;
6) kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
7) rakendab üksi ja rühmas musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates
muusikalistes tegevustes oma loomingulisi ideid;
8) väljendab oma arvamust kuuldud muusikast ning põhjendab ja analüüsib seda muusika
oskussõnavara kasutades suuliselt ja kirjalikult;
9) leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas ning toob eesti rahvamuusikaga
võrreldes esile erinevad ja sarnased tunnused;
10) väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes;
11) teab autoriõigusi ning sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi; huvitub muusikaalasest
tegevusest ja väärtustab seda ning osaleb kohalikus kultuurielus;
12) valdab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest ja võimalustest muusikat õppida;
13) kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes.

Õppesisu
1. Laulmine
Õpitulemused
Õpilane:
1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni,
puhta intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava muusikapala stiili; järgib
häälehoidu häälemurdeperioodil;
2) mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab neid
meloodiat õppides;
3) kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi kui ka rühmas lauldes;
4) osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti;
5) laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid ning
eesti ja teiste rahvaste laule;
6) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), „Mu isamaa on minu arm“ (G.
Ernesaks), „Jää vabaks, Eesti meri“ (V. Oksvort), „Kalevite kants“ (P. Veebel)
2. Pillimäng
Õpitulemused
Õpilane:
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset väikekannelt kaasmängudes
ja/või ostinato'des;
2) rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub absoluutsetest
helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus;
3) kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.
3. Muusikaline liikumine
Õpitulemused
Õpilane:
1) tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;
2) väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid.

4. Omalooming
Õpitulemused
Õpilane:
1) loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
2) loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja
plaatpillidel;
3) kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
4) loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne;
5) väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise kaudu.
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu
Õpitulemused
Õpilane:
1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot,
dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;
2) eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk- ja löökpille ning teab nimetada tuntud heliloojaid,
interpreete, dirigente, ansambleid, orkestreid ning muusika suursündmusi;
3) tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi;
4) on tutvunud Eesti ning Aafrika või Idamaade muusikapärandiga ning suhtub sellesse
lugupidavalt;
5) arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja arvestab
teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliselt kui ka kirjalikult;
6) tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid kohustusi intellektuaalse omandi kasutamisel
(sh internetis).
6. Muusikaline kirjaoskus
Õpitulemused
Õpilane:
1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:

2) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik-taktimõõdu
tähendust ning arvestab neid musitseerides;
3) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete
helikõrgustega (tähtnimed);
4) mõistab helistike C-a, G-e, F-d (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub nendest
musitseerides;
5) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
a) pop- ja rokkmuusika, süvamuusika;
7) kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
7. Õppekäigud
Õpitulemused
Õpilane:
1) arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul
või muul looval viisil;

2) kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara.
Lõiming
Kehaline kasvatus: liikumine
Eesti keel: diktsioon
Matemaatika: rütmide, vältuste korrapärasus
Ajalugu: erinevad kultuurid
Geograafia- erinevate maade muusika
Inglise keel- repertuaar
Vene keel-repertuaar
Füüsika- heli omadused
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus- laulud isamaast
Kultuuriline identiteet- regilaulud
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine- amet- muusik
Tervis ja ohutus- häälehoid
Teabekeskkond- informatsiooni leidmine ja kasutamine
Füüsiline õpikeskkond
1. Kool võimaldab järgmiste vahendite kasutamise: naturaalklaver ja klaveritool, süntesaator,
muusikakeskus HIFI, noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel,
klaviatuuritabel, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning noodistusprogramm ja MIDI
salvestusprogramm.
2. Kool korraldab õpet klassis, kus on võimalik kasutada rühmatööd ja liikumiseks vajalikke
pindu.
3. Kool võimaldab instrumentaariumi (Orffi instrumentaarium, plokkflöödid või 6-keelsed
väikekandled, akustilised kitarrid) õpilastele musitseerimiseks.
4. Kool võimaldab kasutada fonoteeki (CD-d, DVD-d, VHS-d.)

VIII KLASS (35 tundi, 1 tund õppenädalas)
Õpitulemused
8. klassi lõpetaja:
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib
muusika erinevaid avaldusvorme;
2) laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma hääle omapärast;
3) laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja/või musitseerib erinevates vokaalinstrumentaalkoosseisudes; mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust ning
muusikahariduslikku tähendust;
4) oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerides;
suhtub kohustetundlikult endale võetud ülesannetesse;
5) oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;
6) kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
7) rakendab üksi ja rühmas musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates
muusikalistes tegevustes oma loomingulisi ideid;

8) väljendab oma arvamust kuuldud muusikast ning põhjendab ja analüüsib seda muusika
oskussõnavara kasutades suuliselt ja kirjalikult;
9) leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas ning toob eesti rahvamuusikaga
võrreldes esile erinevad ja sarnased tunnused;
10) väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes;
11) teab autoriõigusi ning sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi; huvitub muusikaalasest
tegevusest ja väärtustab seda ning osaleb kohalikus kultuurielus;
12) valdab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest ja võimalustest muusikat õppida;
13) kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes.
Õppesisu
1. Laulmine
Õpitulemused
Õpilane:
1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni,
puhta intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava muusikapala stiili; järgib
häälehoidu häälemurdeperioodil;
2) mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab neid
meloodiat õppides;
3) kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi kui ka rühmas lauldes;
4) osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti;
5) laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid ning
eesti ja teiste rahvaste laule;
6) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), „Eestlane olen ja eestlaseks
jään“ (A. Mattiisen), „Laul Põhjamaast“ (Ü. Vinter), „Oma laulu ei leia ma üles“ (V.
Ojakäär).
2. Pillimäng
Õpitulemused
Õpilane:
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset väikekannelt kaasmängudes
ja/või ostinato'des;
2) rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub absoluutsetest
helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus;
3) kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.
3. Muusikaline liikumine
Õpitulemused
Õpilane:
1) tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;
2) väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid.
4. Omalooming
Õpitulemused
Õpilane:
1) loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
2) loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja
plaatpillidel;
3) kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid);

4) loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne;
5) väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise kaudu.
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu
Õpitulemused
Õpilane:
1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot,
dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;
2) eristab pop- ja rokkmuusikat
3) eristab kõla ja kuju järgi klahvpille ning elektrofone; teab nimetada tuntud heliloojaid,
interpreete, dirigente, ansambleid, orkestreid ning muusika suursündmusi;
4) tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi;
5) on tutvunud Eesti ning Põhja- ja Ladina-Ameerika muusikapärandiga ning suhtub sellesse
lugupidavalt;
6) arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja arvestab
teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliselt kui ka kirjalikult;
7) tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid kohustusi intellektuaalse omandi kasutamisel
(sh internetis).
6. Muusikaline kirjaoskus
Õpitulemused
Õpilane:
1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:

2) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik-taktimõõdu
tähendust ning arvestab neid musitseerides;
3) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete
helikõrgustega (tähtnimed);
4) mõistab helistike C-a, G-e, F-d (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub nendest
musitseerides;
5) teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt;
6) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
a) elektrofonid, muusikainstrumentide nimetused;
b) rondo, variatsioon;
c) pop- ja rokkmuusika, süvamuusika;
7) kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
7. Õppekäigud
Õpitulemused
Õpilane:
1) arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul
või muul looval viisil;
2) kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara.
Lõiming
Kehaline kasvatus: liikumine
Eesti keel: diktsioon
Matemaatika: rütmide, vältuste korrapärasus
Ajalugu: erinevad kultuurid, erinevate ajastute tantsud

Geograafia: erinevate riikide muusika
Inglise keel- repertuaar
Vene keel- repertuaar
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus- isamaalised laulud
Kultuuriline identiteet – eesti rahvamuusika
Tervis ja ohutus- häälehoid
Teabekeskkond- informatsiooni leidmine ja kasutamine
Füüsiline õpikeskkond
1. Kool võimaldab järgmiste vahendite kasutamise: naturaalklaver ja klaveritool, süntesaator,
muusikakeskus HIFI, noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel,
klaviatuuritabel, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning noodistusprogramm ja MIDI
salvestusprogramm.
2. Kool korraldab õpet klassis, kus on võimalik kasutada rühmatööd ja liikumiseks vajalikke
pindu.
3. Kool võimaldab instrumentaariumi (Orffi instrumentaarium, plokkflöödid või 6-keelsed
väikekandled, akustilised kitarrid) õpilastele musitseerimiseks.
4. Kool võimaldab kasutada fonoteeki (CD-d, DVD-d, VHS-d.)

IX KLASS (35 tundi, 1 tund õppenädalas)
Õpitulemused
9. klassi lõpetaja:
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib
muusika erinevaid avaldusvorme;
2) laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma hääle omapärast;
3) laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja/või musitseerib erinevates vokaalinstrumentaalkoosseisudes; mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust ning
muusikahariduslikku tähendust;
4) oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerides;
suhtub kohustetundlikult endale võetud ülesannetesse;
5) oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;
6) kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
7) rakendab üksi ja rühmas musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates
muusikalistes tegevustes oma loomingulisi ideid;
8) väljendab oma arvamust kuuldud muusikast ning põhjendab ja analüüsib seda muusika
oskussõnavara kasutades suuliselt ja kirjalikult;
9) leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas ning toob eesti rahvamuusikaga
võrreldes esile erinevad ja sarnased tunnused;
10) väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes;
11) teab autoriõigusi ning sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi; huvitub muusikaalasest
tegevusest ja väärtustab seda ning osaleb kohalikus kultuurielus;
12) valdab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest ja võimalustest muusikat õppida;
13) kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes.

Õppesisu
1. Laulmine
Õpitulemused
Õpilane:
1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni,
puhta intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava muusikapala stiili; järgib
häälehoidu häälemurdeperioodil;
2) mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab neid
meloodiat õppides;
3) kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi kui ka rühmas lauldes;
4) osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti;
5) laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid ning
eesti ja teiste rahvaste laule;
6) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), „Saaremaa valss“ (R. Valgre)
2. Pillimäng
Õpitulemused
Õpilane:
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset väikekannelt kaasmängudes
ja/või ostinato'des;
2) rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub absoluutsetest
helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus;
3) kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.
3. Muusikaline liikumine
Õpitulemused
Õpilane:
1) tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;
2) väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid.
4. Omalooming
Õpitulemused
Õpilane:
1) loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
2) loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja
plaatpillidel;
3) kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
4) loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne;
5) väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise kaudu.
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu
Õpitulemused
Õpilane:
1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot,
dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;
2) eristab pop-, rokk-, džäss-, filmi- ja lavamuusikat;
3) eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löök- ja klahvpille ning elektrofone ja pillikoosseise;
teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, dirigente, ansambleid, orkestreid ning muusika
suursündmusi;

4) tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi;
6) arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja arvestab
teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliselt kui ka kirjalikult;
7) tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid kohustusi intellektuaalse omandi kasutamisel
(sh internetis).
6. Muusikaline kirjaoskus
Õpitulemused
Õpilane:
1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:

2) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik-taktimõõdu
tähendust ning arvestab neid musitseerides;
3) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete
helikõrgustega (tähtnimed);
4) mõistab helistike C-a, G-e, F-d (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub nendest
musitseerides;
5) teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt;
6) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
a)sümfooniaorkester,
kammerorkester,
keelpilliorkester,
džässorkester,
partituur,
muusikainstrumentide nimetused;
b) ooper, operett, ballett, muusikal, sümfoonia, instrumentaalkontsert, spirituaal, gospel;
c) rondo, variatsioon;
d) pop- ja rokkmuusika, džässmuusika, süvamuusika;
7) kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
7. Õppekäigud
Õpitulemused
Õpilane:
1) arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul
või muul looval viisil;
2) kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara.
Lõiming
Kehaline kasvatus: liikumine
Eesti keel: diktsioon
Matemaatika: rütmide, vältuste korrapärasus
Ajalugu: erinevad kultuurid
Inglise keel- repertuaar
Vene keel- repertuaar
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus- isamaalised laulud
Kultuuriline identiteet – eesti rahvalaulud
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine- amet- muusik
Tervis ja ohutus- häälehoid
Teabekeskkond- informatsiooni leidmine ja kasutamine

Füüsiline õpikeskkond
1. Kool võimaldab järgmiste vahendite kasutamise: naturaalklaver ja klaveritool, süntesaator,
muusikakeskus HIFI, noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel,
klaviatuuritabel, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning noodistusprogramm ja MIDI
salvestusprogramm.
2. Kool korraldab õpet klassis, kus on võimalik kasutada rühmatööd ja liikumiseks vajalikke
pindu.
3. Kool võimaldab instrumentaariumi (Orffi instrumentaarium, plokkflöödid või 6-keelsed
väikekandled, akustilised kitarrid) õpilastele musitseerimiseks.
4. Kool võimaldab kasutada fonoteeki (CD-d, DVD-d, VHS-d).

