
 

AINEKAVA  

 

I AINEVALDKOND  „Kunstiained”  

 

1.1. Kunstipädevus 

Kunstipädevus seostub kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti ja Euroopa 

kultuurisaavutustest ning maailma kultuurilise mitmekesisuse mõistmist. Kunstipädevus 

tähendab oskust väärtustada loomingulisi saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas. 

Kunstipädevus sisaldab kriitilis-loovat mõtlemist, mitmekesist eneseväljendusoskust, isikupära 

väärtustamist ning valmisolekut leida värskeid lahendusi muutuvates oludes. 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) peab kunsti ja muusikat elu loomulikuks osaks ning mõistab esteetiliste tegurite olulisust 

igapäevaelus; 

2) avastab ning väärtustab kunstide mitmekesisust ja muutumist ajas, kohas ja erinevates 

kultuurides; 

3) mõtleb ning tegutseb kultuurimaastikul informeeritult ja kriitiliselt ning väljendab oma 

seisukohti ja emotsioone; 

4) teostab loomingulisi ideid enesekindlalt ning asjatundlikult, väärtustab kaaslaste erinevaid 

ideid ja lahendusi; 

5) võrdleb kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid; 

6) tunnetab ennast kultuuritraditsioonide kandjana.                                                                                    

 

 

1.2. KUNSTIAINETE VALDKONNAS KUJUNDAVAD ÜLDPÄDEVUSED  

Kujundav pädevus Õpilane ….  

Väärtuspädevus  Mõistab humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu 

põhiväärtusi 

 Põhjendab oma valikut 

 Suhtub lugupidavalt erinevatesse maailmavaatelistesse 

tõekspidamistesse 

 

Õpipädevus       Tähtsustub oskus  kasutada ainespetsiifilist keelt info  

vastuvõtuks, tõlgendamiseks, 

edastamiseks ja talletamiseks;                                                              

Toetab erinevate õpistrateegiate kasutamise oskust töid kavandades, 

tehes ning analüüsides.  

 Enesemääratluspädevus  Kujundab  loovülesannete antava tagasiside  ning õpilase 

eneseanalüüsi kaudu  

 kujundab kultuuriliste ja sotsiaalsete teemade käsitlemisel 

personaalset sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti 

  kujundab valmisolekut end kunstivahendite kaudu 

väljendada  

Ettevõtlikkuspädevus  Kujundab  kunstialaste praktiliste tegevuste kaudu                            

 Annab vastutus oma valikute, otsustuste ja endale võetud 

kohustuste eest.                                                       

Sotsiaalne  pädevus   Kujundab kunstiainetes oma tunnete   ja seisukohtade 

väljendamise teel; 

 arvestab kaaslaste ideid valmisolek neid ühises tegevuses 

edasi arendaи ja ellu viia Ning probleemidele lahendusi 

leida. 

  Oskab  olla salliv erinevate arvamuste, ideede ning 



loominguliste lahenduste mitmekesisuse suhtes.                                                       

 

Suhtluspädevus väljendub suutlikkuses erinevatest infoallikatest pärinevaid tekste 

mõista ja 

tõlgendada ning ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada nii 

suuliselt kui ka kirjalikult  

 

Matemaatikapädevus Arengab  toetavad lahendusstrateegiate leidmine ja rakendamine 

ning 

lahendusideede analüüsimine                   

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

Valdkonnapädevus/ainevaldkond Õpilane … 

Sotsiaalaine Õpitab tundma eri ajastute eetilisi ja esteetilisi 

tõekspidamisi ning nende seotust sotsiaalsete 

majanduslike  ideoloogiliste tehnoloogiliste 

mõjutajatega.  

Keeled Õpitab tundma eri ajastute eetilisi ja esteetilisi 

tõekspidamisi ning nende seotust sotsiaalsete 

majanduslike  ideoloogiliste tehnoloogiliste 

mõjutajatega. 

Kirjandus Õpitab tundma eri ajastute eetilisi ja esteetilisi 

tõekspidamisi ning nende seotust sotsiaalsete 

majanduslike  ideoloogiliste tehnoloogiliste 

mõjutajatega. 

Ajalugu Õpitab tundma eri ajastute eetilisi ja esteetilisi 

tõekspidamisi ning nende seotust sotsiaalsete 

majanduslike  ideoloogiliste tehnoloogiliste 

mõjutajatega. 

Teine aine Teeb koostööd ja piire ületavate õppeprojektide 

kaudu. 

 

 

1.4.läbivad teemad  

Läbiv teema Õpilasel kujundavad oskused 

ja teadmised 

Meetod  

Väärtused ja kõlblus. Erinevate väärtussüüsteemide 

ja nende seoste 

tundmaõppimine ajaloolis – 

kultuurilises kontekstis ning 

isiklike väärtushoiakute ja 

kõlbeliste tõekspidamiste 

kujundamine. 

 arutlus, vestlus ja 

arutelu. 

 uurimise,-ja loovtöö 

 osalemine/esinemine 

laulupidudel, 

muusikaüritustel ja 

õpilastööde näitustel; 

 laulmine, pillimäng, 



liikumine, omalooming, 

muusika kuulamine; 

Õppekäigud: kontserdi,-

museeumi,-etendusekäik 

(sealhulgas virtuaalne) 

Teabekeskkond 

 

Info leidamine ja selle 

kriitiline  analüüs, autorikaitse 

 illustratsiooni ja 

demonstratsiooni 

metood uurimise aegu 

 arutlus, vestlus ja 

arutelu. 

 informatsioonilise 

keskkonnaga töö; 

 loovtööd ja 

presentatsioonid; 

 muusikaõpikuga töö; 

           autorikontserdi ja                        

loovkohtumise külastus; 

Tehnoloogia ja innovatsioon Uute tehnoloogiate 

leiutamine/ katsetamine ja 

kasutamine. 

 illustratsiooni ja 

demonstratsiooni 

metood uurimise aegu; 

 loovtööd ja 

loovülesanded; 

 muusikaliste teadmiste 

ja noodiülesande; 

 laulmine, pillimäng, 

liikumine, omalooming, 

muusika kuulamine; 

 uurimisetööd; 

 osalemine/esinemine 

laulupidudel, 

muusikaüritustel ja 

õpilastööde näitustel; 

 Õppekäigud: kontserdi,-

museeumi,-

etendusekäik 

(sealhulgas virtuaalne) 

 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine 

Sobiva kunsti – 

muusikaharrastuse leidmine, 

kunstidega seotud elukutsed 

 illustratsiooni ja 

demonstratsiooni 

metood uurimise aegu 

 individuaalne, paaris- ja 

rühmatöö; 

 loovtöö, vestlus ja 

arutelu. 

 Laulmine, pillimäng, 

liikumine, omalooming, 

muusika kuulamine. 

 aktiivset osavõttu 

ühislaulmisest; 



 muusikaõpikuga töö; 

 loovülesande ja 

loovtööd 

 muusikaliste teadmiste 

ja noodiülesande; 

 õpilase aktiivset 

osalemist koolikooris, 

silmapaistvat esinemist 

kooliüritustel ning kooli 

esindamist konkurssidel 

ja võistlustel 

arvestatakse 

õppetegevuse osana 

koondhindamisel. 

Õppekäigud: kontserdi,-

museeumi,-etendusekäik 

(sealhulgas virtuaalne) 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 

Ideede toetamine innustamine 

esinemisvõimaluste 

pakkumine ülekoolised 

ainetevahelised projektid 

 arutlus, vestlus ja 

arutelu. 

 uurimise,-ja loovtöö 

 osalemine/esinemine 

laulupidudel, 

muusikaüritustel ja 

õpilastööde näitustel; 

 laulmine, pillimäng, 

liikumine, omalooming, 

muusika kuulamine; 

          Õppekäigud: kontserdi,-

museeumi,-etendusekäik 

(sealhulgas virtuaalne) 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng  

Sotsiaalne aktiivsus 

seisukohtade ja hoiakute 

väljendamine reageerimine 

keskkonnaprobleemidele 

 illustratsiooni ja 

demonstratsiooni 

metood uurimise aegu 

 arutlus, vestlus ja 

arutelu. 

 informatsioonilise 

keskkonnaga töö; 

 loovtööd ja 

presentatsioonid; 

 muusikaõpikuga töö; 

autorikontserdi ja 

loovkohtumise külastus; 

Tervis ja ohutus Kunstide tasakaalustav mõju 

materjalide instrumentide 

otstarbekus 

 arutlus, vestlus ja 

arutelu. 

 uurimise,-ja loovtöö 

 osalemine/esinemine 

laulupidudel, 

muusikaüritustel ja 



õpilastööde näitustel; 

 laulmine, pillimäng, 

liikumine, omalooming, 

muusika kuulamine; 

Õppekäigud: kontserdi,-

museeumi,-etendusekäik 

(sealhulgas virtuaalne) 

Kultuuriline identiteet Avatud ja lugupidav 

suhtumine erinevatesse. 

 arutlus, vestlus ja 

arutelu. 

 uurimise,-ja loovtöö 

 osalemine/esinemine 

laulupidudel, 

muusikaüritustel ja 

õpilastööde näitustel; 

 laulmine, pillimäng, 

liikumine, omalooming, 

muusika kuulamine; 

Õppekäigud: kontserdi,-

museeumi,-etendusekäik 

(sealhulgas virtuaalne) 

 

 

 

 

 

2. MUUSIKA 

2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi muusika õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 
kandjana; 

2) osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 

3) mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 

4) rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi; 

5) valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 

6) rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 

7) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 

8) teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid. 

 

 

  

 

Õppesisu Õpitulemused Õppetegevus  Hindamine (viis ja 

vahendid)  

Märkused 

(läbivad 

teemad, 

lõiming, IKT, 

metoodika) 

Musitseerimine 

(laulmine, 

on teadlik oma 

muusikalistest 

1) ühe- ja 

mitmehäälne 

Hindamisel 

arvestatakse:  

Keel,  

Teksti 



pillimäng, 

omalooming) 

võimetest ning 

oskustest 

laulmises, 

pillimängus ja 

omaloomingus 

laulmine;  
2) vokaalsete 

võimete 

kujundamine; 

3) muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud 

tööd muusikast; 

4) teadmiste ja 

muusikalise 

kirjaoskuse 

rakendamine 

musitseerimisel 

ja muusika 

kuulamisel; 

 

-  loomulikku 

kehahoidu, selget 

diktsiooni, 

väljendusrikkust;  

-  individuaalset 

ja/või rühmas 

laulmist lähtudes  

õpilase  loomulikest 

võimetest ja nende 

arengust; 

-  aktiivset osavõttu 

ühislaulmisest; 

-  helikõrguste 

tabamist lähtudes 

õpilase võimetest. 

 

tähenduse 

mõistmine – 

arutelu ja 

analüüs, 

diktsioon, 

väljendusrikkus. 

Keel,  

Teksti 

tähenduse 

mõistmine – 

arutelu ja 

analüüs, 

diktsioon, 

väljendusrikkus. 

 

Kirjandus 

Laulutekstide 

autorid.   

 

Muusika 

kuulamine ja 

muusikalugu 

 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal võrrelda 

keskaja, 

renessansi, 

baroki ja 

klassitsismi 

muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada; 

 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud 

tööd muusikast; 

- teadmiste ja 

muusikalise 

kirjaoskuse 

rakendamine 

musitseerimisel 

ja muusika 

kuulamisel 

Hindamisel 

arvestatakse: 

* arutlus-, väljendus- 

ja analüüsioskust 

ning oma arvamuse 

põhjendamist 

muusika 

oskussõnavara 

kasutades (essee, 

suuline ettekanne); 

* vokaal- ja 

instrumentaalmuusika 

eristamist;  

* pillirühmade ja 

pillide eristamist  

kõla ja välimuse 

järgi,   

* sümfoonia-, 

puhkpilli-, keelpilli- 

ja rahvapilliorkestri 

eristamist kõla ja 

välimuse järgi;  

 

Ajalugu 

 

Kirjandus 

Õppekäigud 

 

 väljendab oma 

arvamust 

muusikast ja 

analüüsib 

külastatud 

muusikaüritusi 

(võimaluse 

korral siduda 

muusikaloo 

teemadega), 

Virtuaalsed, 

kontserdi,-

museeumi,-

etendusekäik  

Hindamisel 

arvestatakse:  

* oma arvamuse 

põhjendamist;  

* originaalsust; 

* väljendusoskust; 

* muusika 

oskussõnade 

kasutamist; 

* tööpanust.  

Keeled  

Õigekiri, 

sõnavara, sh 

muusikaline. 

 

Kunst 

Visuaalse 

muusikelamuse 

kujutamine, 

plakat 



rakendades 

varasemaid 

teadmisi ja 

muusikaalast 

sõnavara. 

 

 

 

 

I kursus „Uusaegse helikeele kujunemine” 1 tund nädalas – 35 tundi    

             

         

Õppesisu Õpitulemused Õppetegevus  Hindamine (viis 

ja vahendid)  

Märkused 

(läbivad 

teemad, 

lõiming, 

IKT, 

metoodika) 

Muusika teke ja 

olemus.                       

Muusika 

väljendusvahendid. 

Muusika roll vanadel 

kultuurrahvastel ja 

tänapäeva ühiskonnas. 

 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:            

* arutlus-, 

väljendus- ja 

analüüsioskust 

ning oma 

arvamuse 

põhjendamist 

muusika 

oskussõnavara 

kasutades 

 

Ajalugu 
 

 

Keskaeg.                    

Ajastu kultuurilooline 

taust ja muusika 

väljendusvahendid. 

Gregooriuse laul, 

missa, 

mitmehäälsuse ja 

noodikirja 

kujunemine, 

rüütlikultuur. 

 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:         

* pillirühmade ja 

pillide eristamist  

kõla ja välimuse 

järgi,   

 

 

Ajalugu 

Renessanss.                 

Ajastu kultuurilooline 

taust ja muusika 

väljendusvahendid. 

Polüfoonilise muusika 

areng, ilmalik laul ja 

seltskonnamuusika, 

instrumentaalmuusika, 

reformatsioon ja 

muutused 

kirikumuusikas. 

 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:             

* pillirühmade ja 

pillide eristamist  

kõla ja välimuse 

järgi,   

  

 

Ajalugu 
 

Kirjandus 



Barokk.                              

Ajastu kultuurilooline 

taust ja muusika 

väljendusvahendid. 

Õukonnamuusika, 

ooper, 

oratoorium, passioon, 

kontsert, prelüüd ja 

fuuga. 

 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:               

* sümfoonia-, 

puhkpilli-, 

keelpilli- ja 

rahvapilliorkestri 

eristamist kõla ja 

välimuse järgi 

 

Ajalugu 
 

Kirjandus 

Klassitsism.                     

Ajastu kultuurilooline 

taust ja muusika 

väljendusvahendid. 

Sonaaditsükkel, 

keelpillikvartett, 

sümfoonia, 

instrumentaalkontsert, 

reekviem, klassikaline 

sümfooniaorkester, 

ooperi areng. 

Muusikanäited 

järgmiste heliloojate 

loomingust: 

Monteverdi, Händel, J. 

S. Bach, Vivaldi, 

Haydn, 

Mozart, Beethoven jt. 

 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:                 

* sümfoonia-, 

puhkpilli-, 

keelpilli- ja 

rahvapilliorkestri 

eristamist kõla ja 

välimuse järgi 

 

Ajalugu 
 

Kirjandus 

     

 

 

 

2.3. Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Kuupäev Teema Õpitulemus Hindamise viis 

ja vahend 

Hindamiskriteeriumid  

 Musitseerimine 

(laulmine, 

pillimäng, 

omalooming) 

on teadlik oma 

muusikalistest 

võimetest ning 

oskustest 

laulmises, 

pillimängus ja 

omaloomingus 

lähtudes õpilase 

võimetest. 

 

Hindamisel 

arvestatakse:  

-  loomulikku 

kehahoidu, selget 

diktsiooni, 

väljendusrikkust;  

-  individuaalset 

ja/või rühmas 

laulmist lähtudes  

õpilase  loomulikest 

võimetest ja nende 

arengust; 

-  aktiivset osavõttu 

ühislaulmisest; 

-  helikõrguste 

tabamist 



1.veerand   Muusika teke ja 

olemus. 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada; 

kontrolltöö   

2.veerand   Keskaeg oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada; 

test  

3.veerand Renessanss, 

Barokk  

oskab 

muusikanäidete 

põhjal võrrelda 

keskaja, 

renessansi, 

baroki muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada; 

 test  

4.veerand  Klassitsism oskab 

muusikanäidete 

põhjal võrrelda 

keskaja, 

renessansi, 

baroki ja 

klassitsismi 

muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada; 

test  

3.veerand  Õppekäigud 

 

väljendab oma 

arvamust 

muusikast ja 

analüüsib 

külastatud 

muusikaüritusi 

(võimaluse 

korral siduda 

muusikaloo 

teemadega), 

rakendades 

varasemaid 

teadmisi ja 

muusikaalast 

sõnavara 

Essee Essee hindamismudel  

 

II kursus „Rhvuslikkus muusikas”  1 tund nädalas – 35 tundi 



  

Õppesisu Õpitulemused Õppetegevus  Hindamine (viis 

ja vahendid)  

Märkused 

(läbivad 

teemad, 

lõiming, 

IKT, 

metoodika) 

Romantism. Ajastu 

kultuurilooline taust ja 

muusika 

väljendusvahendid. 

Soololaul, 

instrumentaalsed 

väikevormid, 

programmiline 

muusika (sümfooniline 

poeem), lavamuusika 

(ooper, ballett, 

operett). Rahvuslikud 

koolkonnad. 

Hilisromantism. 

 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:                 

* sümfoonia-, 

puhkpilli-, 

keelpilli- ja 

rahvapilliorkestri 

eristamist kõla ja 

välimuse järgi 

 

Ajalugu 

 

Kirjandus 

 

Keeled 

Pärimusmuusika. 

Folkloor, regilaulu 

liigid, rahvapillid, 

rahvatantsud, uuem 

rahvalaul, uuemad 

laulumängud 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:                 

rahvapilliorkestri 

eristamist kõla ja 

välimuse järgi 

 

Ajalugu 

 

Kirjandus 

 

Keeled 

Eesti professionaalse 

muusikakultuuri 

kujunemine. 

Muusikaelu Eestis 

enne rahvuslikku 

ärkamisaega. 

Laulupidude 

traditsiooni 

kujunemine. Esimesed 

eesti professionaalsed 

heliloojad ja 

muusikud, esimesed 

sümfoonilised ja 

vokaal-sümfoonilised 

suurteosed eesti 

muusikas. Rahvusliku 

helikeele kujunemine 

koorimuusikas, 

instrumentaalmuusikas 

ning lavamuusikas. 

Muusikanäited 

järgmiste heliloojate 

loomingust: Schubert, 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:             

* pillirühmade ja 

pillide eristamist  

kõla ja välimuse 

järgi,   

  

 

Ajalugu 

 

Kirjandus 

 

Keeled 



Chopin, Liszt, Berlioz, 

Verdi, Wagner, 

Tšaikovski, Sibelius, 

Grieg, R. Strauss jt. 

Muusikanäited 

järgmiste heliloojate 

loomingust: Kunileid, 

Saebelmann, 

Hermann, Härma, 

Türnpu, Lüdig, Tobias, 

Saar, Kreek, Eller, 

Aav, Tubin jt. 

Muusikanäited eesti 

pärimusmuusikast. 

 

  

 

 

2.3. Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Kuupäev Teema Õpitulemus Hindamise viis 

ja vahend 

Hindamiskriteeriumid  

Iga veerand  Musitseerimine 

(laulmine, 

pillimäng, 

omalooming) 

arendab oma 

muusikalisi 

võimeid laulmises, 

pillimängus ja 

omaloomingus 

  

1.veerand   Romantism. oskab 

muusikanäidete 

põhjal võrrelda 

romantismiajastu 

muusikat 

varasemate 

ajastute 

muusikaga ning 

oma arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada; 

kontrolltöö   

3.veerand   Pärimusmuusika on tutvunud eesti 

pärimusmuusikaga 

muusikanäidete 

varal; 

Kuulamine, 

test  

 

4.veerand Eesti 

professionaalse 

muusikakultuuri 

kujunemine 

oskab leida Eesti 

ja Euroopa 

muusikakultuuri 

seoseid; 

Kuulamine, 

test 

 

3.veerand Õppekäigud 

 

väljendab oma 

arvamust ja 

analüüsib 

külastatud 

muusikaüritusi 

(võimaluse korral 

siduda 

Essee    



muusikaloo 

teemadega), 

rakendades 

varasemaid 

teadmisi ja 

muusikaalast 

sõnavara..  

 

 

III kursus „Muusika 20. ja 21.sajandil” 1 tund nädalas – 35 tundi 

 

Õppesisu Õpitulemused Õppetegevus  Hindamine (viis 

ja vahendid)  

Märkused 

(läbivad 

teemad, 

lõiming, 

IKT, 

metoodika) 

Muusika 20. ja 21. 

sajandil. Ajastu 

kultuurilooline taust ja 

muusika 

väljendusvahendid. 

Massikultuur ja 

kõrgkultuur. 

Impressionism, 

ekspressionism, 

neoklassitsism. 

Ülevaade 20. Sajandi II 

poole muusikastiilidest 

ja -suundadest. 

Muusikanäited 

järgmiste heliloojate 

loomingust: Debussy, 

Ravel, Stravinski, 

Schönberg, Orff, 

Britten, Prokofjev, 

Šostakovitš, Messiaen, 

Cage, Boulez, Reich, 

Glass, Gershwin jt. 

 

  

 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:             

* pillirühmade ja 

pillide eristamist  

kõla ja välimuse 

järgi,   

  

 

Ajalugu 

 

Kirjandus 

 

Keeled 

Eesti muusika pärast 

Teist maailmasõda 

Muusikaelu Eestis 

pärast Teist 

maailmasõda. 20. 

sajandi II poole 

muusikasuundade 

peegeldused 

eesti koori- ja 

instrumentaalmuusikas. 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:                 

* sümfoonia-, 

puhkpilli-, 

keelpilli- ja 

rahvapilliorkestri 

eristamist kõla ja 

välimuse järgi 

 

Ajalugu 

 

Kirjandus 

 

Keeled 



Uued suunad 21. 

sajandil.             

Muusikanäited 

järgmiste heliloojate 

loomingust: Ernesaks, 

A. Kapp, Tormis, 

Mägi, Tamberg, 

Rääts, Sumera, Kangro, 

Sisask, Pärt, Tüür, 

Tulve jt. 

Džässmuusika. 
Džässmuusika 

kultuurilooline taust ja 

väljendusvahendid. 

Sümfooniline džäss. 

Džässmuusika 

traditsioonid Eestis ja 

mujal maailmas. 

Pop- ja rokkmuusika. 
Pop- ja rokkmuusika 

kultuurilooline taust ja 

väljendusvahendid, 

areng ja 

tänapäev, muusikaelu 

ja muusikatööstuse 

nüüdisaegsed suunad. 

Muusikanäited džäss-, 

rokk- ja popmuusikast. 

 

 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal muusikat 

ning oma 

arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada 

-  muusika 

kuulamine, 

vestlused/arutelu 

ja kirjalikud tööd 

muusikast 

Hindamisel 

arvestatakse:             

* pillirühmade ja 

pillide eristamist  

kõla ja välimuse 

järgi,   

  

 

Ajalugu 

 

Kirjandus 

 

Keeled 

     

 

 

 

2.3. Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Kuupäev Teema Õpitulemus Hindamise 

viis ja vahend 

Hindamiskriteeriumid  

Iga veerand  Musitseerimine 

(laulmine, 

pillimäng, 

omalooming) 

süvendab oma 

muusikalisi võimeid 

laulmises, 

pillimängus ja 

omaloomingus; 

  

1.veerand  Muusika 20. ja 

21. sajandil 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal võrrelda 20. ja 

21. sajandi eesti ja 

lääne muusikastiile; 

Kuulamine, 

test 

 

2.veerand   Eesti muusika 

pärast Teist 

maailmasõda 

 

oskab 

muusikanäidete 

põhjal võrrelda 20. ja 

21. sajandi eesti ja 

lääne muusikastiile; 

Kuulamine, 

test  

 



3.veerand  Džässmuusika on tutvunud 

muusikanäidete varal 

džässmuusika 

väljendusvahenditega 

ja eesti džässi 

peamiste 

traditsioonidega ning 

oskab oma arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada; 

Kuulamine, 

test 

 

4.veerand  Pop- ja 

rokkmuusika 

on tutvunud 

muusikanäidete varal 

rokk- ja popmuusika 

väljendusvahenditega 

ning oskab 

oma arvamusi 

argumenteeritult 

põhjendada; 

Kuulamine, 

test 

 

 Õppekäigud 

 

väljendab oma 

arvamust ja 

analüüsib külastatud 

muusikaüritusi 

(võimaluse korral 

siduda 

muusikaloo 

teemadega), 

rakendades 

varasemaid teadmisi 

ja muusikaalast 

sõnavara. 

Essee    

 

 

 

 

2.3. Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse koostisosi: 

1) laulmine; 

2) pillimäng; 

3) muusikaline liikumine; 

4) omalooming; 

5) muusika kuulamine ja muusikalugu; 

6) muusikaline kirjaoskus; 

7) õppekäigud. 

 Muusikaõpetuse koostisosi, samuti osalusaktiivsust ning eneseanalüüsioskust võib tinglikult 

koondada 4 kriteeriumi alla, lähtudes sellest, mida õpilane seatud ülesande puhul peab oskama 

ehk mida hinnatakse: 

Teadmised – muusikaline kirjaoskus, oskussõnavara, muusika kuulamine ja muusikalugu; 

Praktilised oskused – laulmine, pillimäng, omalooming, muusikaline liikumine; 

Eneseanalüüsioskus – oskus analüüsida nii enda kui ka kaasõpilaste osalemist ja saavutusi 

muusikalistes tegevustes; 



Osalusaktiivsus – tunnist osavõtt, aktiivne osalemine muusikalistes tegevustes nii koolis kui ka 

väljaspool kooli (osalemine koorilaulus, õppekäikudel; kontsertide ja muusikaetenduste 

külastamine). 

 

1.1. Teadmised:muusikaline kirjaoskus, oskussõnavara, muusika kuulamine ja muusikalugu. 

Õpilane 

 mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust ning muusikahariduslikku 

tähendust; 

 oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerides; 

 suhtub kohustetundlikult endale võetud ülesannetesse; 

 kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

 väljendab oma arvamust kuuldud muusikast ning põhjendab ja analüüsib seda muusika 

oskussõnavara kasutades suuliselt ja kirjalikult; 

 leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas ning toob eesti rahvamuusikaga 

võrreldes esile erinevad ja sarnased tunnused; 

 väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes; 

  kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes. 

 kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades 

õpitud oskussõnavara;  

 seostab muusikapala selle autoritega. 

 

Hinne Kirjeldus 

5 Õpilane väljendab oma arvamust kuulatavast muusikast selgesõnaliselt, analüüsib 

ja selgitab seda väga põhjalikult, kasutades muusika oskussõnavara. 

4 Õpilane väljendab oma arvamust kuulatava kohta mõningal määral, analüüsib ja 

põhjendab seda, kasutades küllaldast muusika oskussõnavara. 

3 Õpilane väljendab oma arvamust kuulatava kohta vähesel määral, analüüsib ja 

põhjendab seda, kasutadesvähest muusika oskussõnavara. 

2 Õpilane väljendab oma arvamust kuulatava kohta ebapiisavalt, analüüsib ja 

põhjendab seda, kasutades vaid üksikuid muusika oskussõnu. 

1 Õpilane ei ole täitnud ühtegi ülal kirjeldatud õpitulemustest. 

  

1.2. Teadmised: muusikalise terminologia (helivältused, rütmifiguurid, helistikud, oskusdssõnad 

jm) 

 kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot, 

dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust; 

 väljendab oma arvamust kuuldud muusika kohta, põhjendab ja analüüsib seda suuliselt ja 

kirjalikult, kasutades muusika oskussõnavara 

  kuulab teiste maade rahvamuusikat, leiab nende iseloomulikke jooni, võrdleb neid eesti 

rahvamuusikaga, toob esile sarnasusi ja erinevusi. 

 

Hinne ja 

punktisumma 

Kirjeldus 

5 – (90-100) Õpilane omab õpitud materjalist väga häid teadmisi. 

4 – (75-89) Õpilane omab õpitud materjalist häid teadmisi. 

3 – (50-74) Õpilane omab õpitud materjalist rahuldavaid teadmisi. 

2 – (20-49) Õpilane omab õpitud materjalist mitterahuldavaid teadmisi. 

1  - (0-19) Õpilase teadmised õpitud materjalist on puudulikud. 

 

2.1.  Praktilised oskused: pillimäng, omalooming, muusikaline liikumine. 

Õpilane 



 kasutab kaasmängudes ja/või ostinato’des keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6- 

keelset väikekannelt;  

 rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub pillimängus 

absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest); 

 kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi: 

 tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;  

 väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid: 

(valikuliselt) Prantsuse, Itaalia, Hispaania, Põhja- ja Ladina-Ameerika, Aafrika, Idamaad. 

 loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne; 

 kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks; 

 

Hinne Kirjeldus 

5 Õpilane kasutab muusikalisi teadmisi ja oskusi musitseerimisel 

võimetekohaselt, väga heal tasemel, veatult. 

4 Õpilane kasutab muusikalisi teadmisi ja oskusi musitseerimisel 

võimetekohaselt, heal tasemel, esineb väiksemaid eksimusi (nt meloodias, 

rütmikas või dünaamikas). 

3 Õpilane kasutab muusikalisi teadmisi ja oskusi musitseerimisel 

võimetekohaselt, rahuldaval tasemel, esineb puudusi ja vigu (nt meloodias, 

rütmikas või dünaamikas) 

2 Õpilane kasutab muusikalisi teadmisi ja oskusi musitseerimisel 

mitterahuldaval tasemel, esineb olulisi puudusi ja vigu. 

1 Õpilane ei ole täitnud ühtegi ülal kirjeldatud õpitulemustest. 

 

2.2. Praktilised oskused: laulmine  

Õpilane 

 laulab ühe- või mitmehäälses rühmas, olenevalt hääle omapärast; 

 laulab oma häält arvestades loomuliku kehahoiu ja hingamise, selge diktsiooni ja puhta 

intonatsiooniga ning väljendusrikkalt, arvestab esitatava muusikapala stiili; järgib 

häälehoidu häälemurdeperioodil; 

 oskab laulda eesti rahvalaule (sh regilaulu) ning teab peast oma kooliastme ühislaule; 

 kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

 laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid 

helikõrgusi (astmeid); 

 kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi. 

 

 

Hinne Märksõnad Muusikaliselt  võimekas 

õpilane 

Muusikaliselt vähem  võimekas 

õpilane 

5 Suurepärane Õpilane laulab ladusalt, 

kergelt, ilma ühegi veata, 

loomuliku kehahoiu ja 

hingamise, selge diktsiooni ja 

puhta intonatsiooniga ning 

väljendusrikkalt, arvestab 

esitatava muusikapala stiili. 

Esitus on veenev ja 

enesekindel. 

Õpilane laulab ladusalt, kergelt, 

ilma ühegi veata, 

loomuliku kehahoiu ja 

hingamisega, selge diktsiooniga ja 

väljendusrikkalt. Esitus on veenev 

ja enesekindel. 

 

4 Korrektne Õpilane laulab hästi, üksikute 

vigadega, selge diktsiooni ja 

puhta intonatsiooniga. Esitus 

Õpilane laulab hästi, üksikute 

vigadega, selge diktsiooniga. 

Esitus on üldiselt väljendusrikas ja 



on üldiselt väljendusrikas ja 

kindel. 

kindel.  

 

3 Piisav Õpilane laulab selge diktsiooniga, kuid on raskusi ühtlase ja täpse 

laulmisega. Esitus on ebakindel, esineb mõttepause ja eksimusi. 

 

2 Veel harjutamist 

vajav 

Õpilane laulab mitterahuldavalt ja vead on selgelt kuulda. Esinemine 

ei edasta laulu sõnumit. 

1 Väga kehv Õpilane ei tule laulu esitamisega toime. 

 

2.3. Praktiliseb oskused: loominguliste ideede väljendus. 

Õpilane 

• rakendab üksi ja rühmas musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates 

muusikalistes tegevustes oma loomingulisi ideid; 

• kasutab muusikalistes tegevustes infotehnoloogia vahendeid. 

 

Hinne Kirjeldus 

5 Õpilane väljendab oma loomingulisi ideid sobivate muusikaliste 

väljendusvahenditega, võimetekohaselt, selgelt, kindlalt ja arusaadavalt. 

4 Õpilane väljendab oma loomingulisi ideid võimetekohaselt, arusaadavalt, esineb 

väiksemaid eksimusi. 

3 Õpilane väljendab oma loomingulisi ideid võimetekohaselt, mõningal määral, 

esineb puudusi ja vigu. 

2 Õpilane väljendab oma loomingulisi ideid ebapiisavalt, esineb olulisi puudusi ja 

vigu 

1 Õpilane ei ole täitnud ühtegi ülal kirjeldatud õpitulemustest. 

 

3.1. Eneseanalüüsioskus 

Õpilane 

 oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos 

musitseerimisel. 

 

Hinne Kirjeldus 

5 Õpilane analüüsib objektiivselt ja põhjalikult enda (või kaasõpilaste) töö 

kvaliteeti ning püstitab uusi eesmärke, kirjeldades, mida ja kuidas edaspidi 

arendada. 

4 Õpilane analüüsib enda (või kaasõpilaste) töö kvaliteeti ja toob välja üksikud 

eesmärgid, kirjeldades, mida ja kuidas edaspidi arendada. 

3 Õpilane analüüsib vähesel määral ja/või õpetaja toetusel enda (või kaasõpilaste) 

töö kvaliteeti. 

2 Õpilase analüüs enda (või kaasõpilaste) töö kvaliteedi üle on mitterahuldav. 

1 Õpilane ei analüüsi enda (või kaasõpilaste) töö kvaliteeti. 

 

4.1. Osalusaktiivsus 

 

 

Õpilane 

 kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes; 

 suhtub kohusetundlikult endale võetud ülesannetesse; 

 osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus;  

 laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja/või musitseerib erinevates 

vokaalinstrumentaalkoosseisudes; 



 huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning osaleb selles 

 

Hinne Kirjeldus 

5 Õpilane suhtub endale võetud ülesannetesse väga kohusetundlikult. Õpilase huvi, 

initsiatiiv, panus ja/või soov osaleda erinevates muusikalistes (sh.  tunnivälistes) 

tegevustes on väga suur. 

 

4 Õpilane suhtub endale võetud ülesannetesse kohusetundlikult. Õpilase huvi ja/või 

soov osaleda erinevastes muusikalistes (sh tunnivälistes) tegevustes on piisavalt 

suur. 

 

3 Õpilane suhtub endale võetud ülesannetesse osalise kohusetundlikkusega. Õpilane 

näitab üles mõningast huvi ja/või soovi osaleda muusikalistes (sh tunnivälistes) 

tegevustes. 

 

2 Õpilane suhtub endale võetud ülesannetesse ebapiisava kohusetundlikkusega. 

Õpilane näitab üles väga vähest huvi ja/või soovi osaleda muusikalistes tegevustes. 

 

1 Õpilane ei ole täitnud ühtegi ülal kirjeldatud õpitulemustest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


