
 

 

MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA  

I KOOLIASTE 

 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Põhikooli muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma 

võimeid; 

2) tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset; 

3) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu; 

4) kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; 

5) väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana; 

6) teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises ning mõistab ja 

austab erinevaid rahvuskultuure; 

7) teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt infotehnoloogia ja 

meedia loodud keskkonda. 
 

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 Zoltán Kodály 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 isamaa-armastust.  
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. 
 

Õppetegevus  
Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, arvestades sealjuures õpilaste individuaalsust; 

5) rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka tänapäevaseid info- ja kommunikatsiooni-

tehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  
6) laiendatakse õpikeskkonda: õppekäigud kontsertidele, teatritesse, muuseumidesse, 

stuudiotesse, muusikakoolidesse, looduskeskkonda, näitustele, raamatukogudesse jne; 

7) kasutatakse mitmekesist ja tänapäevast õppemetoodikat; 

8) leitakse tunnivälise muusikaalase tegevuse võimalusi (koorilaul, solistid, ansamblid, 

orkestrid jm). 
 

I kooliastme õppetegevused:  
1) ühehäälne laulmine ja osalemine kooris; 

2) meloodia laulmine käemärkide, rändnoodi, astmetrepi ja noodipildi ning relatiivsete 

helikõrguste (astmete) järgi; 

3) mänguoskuse omandamine keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

4) kuulatud muusikapalade iseloomustamine muusika oskussõnavara kasutades; 

5) muusikapala meeleolu väljendamine liikumise kaudu 

6) esinemisjulguse ja -oskuse arendamine;  
            7) muusika väljendusvahendite katsetamine erinevaid karaktereid kujutades; 

8) õppekäigud, kontserdil, teatris ja muuseumis käimine jne. 
  

I kooliastmes on kesksel kohal laulmine ja pillimäng. Lauldakse nii ühehäälselt a cappella kui ka 

saatega. Selles vanuseastmes rajatakse alus muusikatraditsioonide säilitamisele ja edasikandmisele, 

mille üks väljund on õpilaste osalemine koolikooride tegevuses, et saada esmane koorilaulu-

kogemus. Pillimängus omandatakse erinevate rütmi- (sh kehapilli) ja plaatpillide ning 6-keelse 

väikekandle või plokkflöödi esmased mänguvõtted. Pillimängu rakendatakse valdavalt laulude 

kaasmänguna. Olulisel kohal on muusikaline liikumine: rahvatantsud ja laulumängud ning 

muusikapala karakteri väljendamine liikumise kaudu. Muusikalist mõtlemist ja loovust arendatakse 



 

 

kaasmängude, rütmilis -meloodiliste improvisatsioonide, teksti loomise, st omaloomingu kaudu. 

Muusika kuulamisega õpitakse tundma muusika karaktereid ja meeleolu ning iseloomustama 

kuulatud muusikapalu. Kõigis muusikalistes tegevustes rakendatakse õpitud teadmisi ja oskusi, s.o 

muusikalist kirjaoskust, mida omandatakse muusikaliste tegevuste kaudu. Õpilaste esinemisoskust 

arendatakse nii muusikatunnis kui ka klassi- ja koolivälises tegevuses (koorid, solistid, erinevad 

pillikoosseisud jm). Et saavutada õpilaste mitmekülgset kuulamiskogemust, kujundada kontserdi-

kultuuri ning avardada silmaringi, võimaldatakse õpilastel käia kontsertidel ja teatrietendustel nii 

koolis kui ka väljaspool kooli. Enese ja kaaslaste hindamise kaudu õpitakse tundma üksteise 

võimeid, oskusi ning eripära. 
 

 

Hindamine 

 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. 

 

Muusikaõpetuses annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu 

kohta, on lähtekohaks järgneva õppe kujundamisele, stimuleerib ning motiveerib õpilast parematele 

tulemustele ja enesearendusele. 
 

Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes, arvestades ainekavas 

taotletavaid õpitulemusi. Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse komponente: laulmist, 

pillimängu, muusikalist liikumist, omaloomingut, muusika kuulamist ja muusikalugu, muusikalist 

kirjaoskust ning ka õpilase aktiivsust, tunnist osavõttu, hinnangut enese ja kaasõpilaste osalemisele 

ning saavutustele õppes. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid 

parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpilase aktiivset osalemist 

koolikooris, silmapaistvat esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel 

arvestatakse õppetegevuse osana kokkuvõtval hindamisel. 
 

I kooliastmes hinnatakse peamiselt muusikalisi tegevusi: laulmist, pillimängu ja loovtegevusi.  
  

1. klass 
Õpitulemused  

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

2. laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses kooris 

3. rakendab pillimängu kaasmängudes 

 

Õppesisu ja -tegevus 

Laulmine  
1. laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning 

emotsionaalselt üksi ja rühmas;  
2. mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu; 

3. laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi 

 

Pillimäng 

kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato’des; 

 

Muusikaline liikumine 

1. tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu; 

2. tantsib eesti laulu- ja ringmänge. 

 

Omalooming 

1. loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel 



 

 

2. kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks. 

 

Muusika kuulamine ja muusikalugu  
1. on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, 

dünaamika ja muusikapala ülesehitus);  
2. eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;  
3. on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill, 

sarvepill, vilepill);  
4. kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit 

5. väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega; 

 

Muusikaline kirjaoskus  
1. mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid muusikalistes 

tegevustes:  
2. mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides 

3. mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas: 

solist, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, rahvatants, orkester, helilooja, sõnade autor; 

muusikapala, salm, refrään, kaanon, ostinato, kaasmäng, eelmäng, vahemäng; 

rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, valjult, piano, forte, fermaat; 

4. laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, segno, volt. 

 

Õppekäigud  
1. kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul 

looval viisil;     

2. kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara 

 

 2. klass 
Õpitulemused  

1. osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja 

liikumises; 

2. laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses 

kooris;  

3. mõistab laulupeo tähendust; 

4. laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule; 

5. laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid 

helikõrgusi (astmeid); 

6. lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust; 

7. rakendab pillimängu kaasmängudes; 

8. kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes; 

9. kirjeldab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega kuulatavat 

muusikat 

10. väärtustab enese ja teiste loomingut 

 

Õppesisu ja -tegevus 

Laulmine  
1. laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning 

emotsionaalselt üksi ja rühmas;  
2. mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu;  
3. laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid 

helikõrgusi (astmeid); 

4. laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste 

laule; 



 

 

5. laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn” (F. Pacius), lastelaulud „Lapsed, tuppa”, 

„Teele, teele, kurekesed”, „Kevadel” (Juba linnukesed ….). 

 

Pillimäng  
1. kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato’des; 

2. väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu. 

 

Muusikaline liikumine 

1. tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu; 

2. tantsib eesti laulu- ja ringmänge. 

 

Omalooming 

1. loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

2. kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid; 

3. loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne; 

4. kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks. 

 

Muusika kuulamine ja muusikalugu 

1. on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo 

2. dünaamika ja muusikapala ülesehitus); 

3. eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;  
4. on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill, 

sarvepill, vilepill);  
5. kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades õpitud 

oskussõnavara. 

 

Muusikaline kirjaoskus  
1. mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes:  
2. mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides; 

3. mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist lauldes; 

4. mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:  
meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon, noodijoonestik, 
noodipea, noodivars, astmerida, astmetrepp, punkt noodivältuse pikendajana;  
koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, 
orkester, helilooja, sõnade autor;  
muusikapala, salm, refrään, kaanon 

rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, valjult, piano, forte, fermaat; 

5. laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, segno, volt. 

 

Õppekäigud  
1. kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul 

looval viisil;  
2. kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 

 

3. klass 
Õpitulemused  

1. osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises 

ja liikumises;  
2. laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses 

kooris;  
3. mõistab laulupeo tähendust;  
4. laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule; 



 

 

5. laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid 

helikõrgusi (astmeid); 

6. lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust; 

7. rakendab pillimängu kaasmängudes; 

8. kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes; 

9. kirjeldab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega 

kuulatavat muusikat; 

10. väärtustab enese ja teiste loomingut. 

 

Õppesisu ja -tegevused 

 

Laulmine 

1. laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning 

emotsionaalselt üksi ja rühmas; 

2. mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu; 

3. laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid 

helikõrgusi (astmeid); 

4. laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule; 
5. laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn” (F. Pacius); lastelaulud „Lapsed, tuppa”, 

„Teele, teele, kurekesed”, „Kevadel” (Juba linnukesed ….). 

 

Pillimäng 

1. kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato’des; 

2. väljendab pillimängus muusikasisu ja meeleolu. 
 

Muusikaline liikumine 

1. tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu; 

2. tantsib eesti laulu- ja ringmänge. 

 

Omalooming 

1. loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 
2. kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid; 
3. loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne; 
4. kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks. 

 

Muusika kuulamine ja muusikalugu 

1. on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo 

dünaamika ja muusikapala ülesehitus); 

2. eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;  
3. on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill, 

sarvepill, vilepill);  
4. eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat; 

5. kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades 

õpitud oskussõnavara. 

6. väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega; 

7. seostab muusikapala selle autoritega; 

 

Muusikaline kirjaoskus  
1. mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid muusikalistes 

tegevustes:  
2. mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides; 
3. mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist lauldes; 

4. õpib lauldes tundma JO- ja RA-astmerida  



 

 

5. mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas: meetrum, takt, taktimõõt, 

taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon, noodijoonestik, noodipea, noodivars, 
astmerida, astmetrepp, punkt noodivältuse pikendajana; 
koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent,  
orkester, helilooja, sõnade autor; muusikapala, salm, refrään, kaanon rütm, meloodia, tempo, 
kõlavärv, vaikselt, valjult, piano, forte, fermaat;  

6. laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, segno, volt. 

 

Õppekäigud  
1. kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul 

looval viisil;  
2. kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 

 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine I kooliastmes  
1. Laulmine ühe- ja mitmehäälselt a capella ja saatega. Osalemine koolikooris- 

mudilaskoor.  
2. Pillimäng erinevatel rütmi- või plaatpillidel kaasmängus või iseseisvates palades.  
3. Muusikaline liikumine - liikumise kaudu meloodia, rütmi, tempo, dünaamika, 

vormitunnetamine, erinevate maade rahvamuusikale iseloomulike karakterite 
väljendamine, eesti laulu- ja ringmängude tantsimine.  

4. Omalooming: 
a) rütmilis-meloodilised improvisatsioonid,kaasmängud erinevatel pillidel; 

b) tekstide loomine-regivärss, laulusõnad; 

c) loovliikumine karakteri, meeleolu väljendamiseks 

d) loominguliste võtete-poster, projektülesanded, retsensioonid, uurimistöö-

kasutamine. 

5. Muusikaline kuulamine: 

a) eesti rahvamuusika- rahvalaulu, -pillide, -tantsude eristamine  
b) erinevate rahvaste rahvamuusika-laulu, pillimuusika ja tantsudega 

tutvumine; 
c) erinevate pop-, rock-, džässmuusika stiilide eristamine;  
d) kuulatava muusikapala iseloomustamine, oma arvamuse 

põhjendamine  
e) kontsertide, muusikaliste etenduste ühiskülastused, nende 

retsenseerimine  
6. IKT rakendamine:  

a) arvuti ja interneti kasutamine suhtlusvahendina,  

b) vajaliku informatsiooni hankimine,  

c) arvutiga tekstide vormistamine,  

d) tehnikamaailmaga toime tulemine. 

 

 

Lõiming teiste õppeainetega 
Muusikaõpetus ja eesti keel 
Rahvalaulud edastavad kunagi kasutatud keelt, sõnavara. Kõnerütmi kasutamine muusikas. 

Oskussõnade kasutamine muusikas-sõnavara rikastamine. Lugemisoskuste  treenimine. Diktsioon. 

Arenev lugemisoskus. Tutvumine luuletajate loominguga. Laulu teksti analüüsimine ja selle mõtestamine. 

Rahvaloomingu kaudu kultuuriloo tausta mõistmine, väärtustatakse õpilase päritolu, keele - ja kultuuriruumi 

kuuluvust. 

 

Muusikaõpetus ja võõrkeeled 

Lauludes uue keelega tutvumine. 

 



 

 

Muusikaõpetus ja matemaatika 

Igal rütmifiguuril on oma kindel arvuline väärtus ja jagunemise põhimõte, geomeetrilise kujundi ring 

kasutamine nootidena, struktuuri, sümbolite kasutamine, loogilise mõtlemise arendamine, analüüsimine ja 

lahenduse leidmine. 

 

Muusikaõpetus ja inimeseõpetus  

Antud ajastu tausta, tolleaegsete inimeste kommetega, eluviisiga tutvumine,                                     

ajaloosündmuste rõhutamine. 

Inimesed meie ümber,erinevad riigid ja rahvad, meie naabrid. Meedia ja teabekeskkond-    muusikaajakirjad, 

muusikalised raadio- ja telesaated.   

Tunnete väljendamine. Mina ja tervis, hääle tervishoid, inimese elukaar. 

 

Muusika- ja loodusõpetus 

Looduskeskkonnaga tutvumine, helide, valguse, värvide omadustega tutvumine. Inimese kuulmis- ja 

nägemismeeled ning aastaajad. Eesti asend Euroopas. Eesti metsad, järved, Läänemeri, Soome laht. Meie 

naaberrahvad. 

 

Muusika ja kunstiõpetus 

Muusika väljendamine pildis. Noodigraafika. 

 

Muusika ja kehaline kasvatus 

Rütmika ja tants  
 

Läbivad teemad  
Muusikaõpetuses on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus tugevam. 

Teemad „Väärtused ja kõlblus” ning „Kultuuriline identiteet” on kunstiainetele eriomased. Õppesisus 

ja -tegevustes tutvutakse kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli 

igapäevaelus, kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse 

kui ka kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide 

loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel 

(näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused). Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine 

laulupidudel, muusikaüritustel. Teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” seondub 

muusikaõpetuses oma võimete ja huvide teadvustamine, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate 

mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh õpioskuste omandamine. Tutvutakse kunstide mitmekülgsete 

väljunditega igapäevaelus ning kunstidega seotud elukutsetega.  

Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” on seotud kunstidele omaste praktiliste loovtegevustega, 

mille vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, 

toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva inimese 

kujunemist.  

Eelnevaga haakub samuti läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” lõimimine kunstide 

õppesse. Muusikaõpetuses julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas 

toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist.  

Muusikaõpetuses teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju, neist võivad 

alguse saada elu jooksul püsivad harrastused. See lõimub nii elukestva õppe põhimõtte teadvustamise 

kui ka läbiva teemaga „Tervis ja ohutus”. Muusikaõpetuses kasutatakse paljusid töövahendeid ja 

instrumente, mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. Jälgitakse enda tervise ja 

ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse erinevatele keskkondadele ja nende 

teadlikule kasutamisele. Muusikaõpetuse eriline panus teemade „Keskkonna ja jätkusuutlik areng” 

ning „Teabekeskkond” käsitlemisel on valdkondliku vaatenurga lisamine. See hõlmab mitmekülgseid 

oskusi nagu info leidmine muusika ja teiste kunstide kohta, helilise ja visuaalse kommunikatsiooni 

väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine. Tutvutakse andmebaasidega, 

meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega.  

 


