Ainevaldkond „KUNSTIAINED“ põhikoolis
Ainevaldkonna pädevus põhikoolis
Kunstipädevus seostub kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti ja Euroopa
kultuurisaavutustest ning maailma kultuurilise mitmekesisuse mõistmist. Kunstipädevus hõlmab
oskust väljendada enda ideid mitmekesiste kunstiliste vahenditega ning väärtustada loomingulisi
saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas. Kunstipädevusse kuulub eneseväljendusoskus, isikupära
teadvustamine, oskus uurida varasema kultuuripärandi varasalvi ning valmisolek leida uusi lahendusi
muutuvates oludes.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab oma loomingulisi võimeid ning
väärtustab isikupäraseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi;
2) kasutab loovtöödes mitmekesiseid visuaalseid ja muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb
kultuuriliste sõnumite ja väärtushinnangute üle; oskab kujundada oma arvamust ning väljendada oma
emotsioone;
3) väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb kunstide individuaal- ja koostööprojektides ning
hindab lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist;
4) märkab kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab muusika ja kunsti
osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas, aktsepteerib kultuurinähtusi ning oskab kriitilis-loominguliselt
hinnata massi- ja süvakultuuri;
5) väärtustab, hoiab ning arendab Eesti kultuuri, tunneb vastutust kultuuritraditsioonide säilimise eest,
väärtustab maailmakultuuri mitmekesisust, otsib kultuurinähtuste seoseid teaduse, tehnoloogia ja
majandusega nii minevikus kui ka tänapäeval.

Ainevaldkonna õppeainete ja nädalatundide jaotumine kooliastmeti
põhikoolis
Kunstiainete valdkonda kuuluvad kunst ja muusika, mis on kohustuslikud kõigis põhikooli-astmetes.
Kunsti ja muusikat õpitakse 1.-9. klassini.
I kooliaste
Kunst - 4,5 nädalatundi
Muusika - 6 nädalatundi
II kooliaste
Kunst - 3 nädalatundi
Muusika - 4 nädalatundi
III kooliaste
Kunst - 3 nädalatundi
Muusika - 3 nädalatundi

Ainevaldkonna õppeained ja nädalatundide jaotumine klassiti põhikoolis
Õppeaine
Muusika
Kunst

1.
2
2

2.
2
1

3.
2
1,5

4.
2
1

Nädalatunde klassiti
5.
6.
7.
8.
1
1
1
1
1
1
1
1

9.
1
1

Kokku
13
10,5

MUUSIKA
Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikooli muusikaõpetuses
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 keskkonnasse.

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 Zoltän Kodäly 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
*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.
Kuna õpilaste võimed on erinevad, tuleb õppeprotsessis seda arvestada individuaalse lähenemise ja
diferentseeritud töö kaudu. Individuaalne lähenemine on vajalik ka seetõttu, et õpilasel tekiks
õpitulemusena positiivne minapilt ja usk iseendasse.
Seda võimaldavad eri raskusastmega ülesanded kõigis muusikalistes tegevustes: laulmisel,
pillimängus, muusikalises liikumises, omaloomingus. Kindlasti peab õpetaja julgustama nii andekaid
kui ka muusikaliselt vähemvõimekaid
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.

Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist reguleerivate
õigusaktide käsitlusest.
Muusikaõpetuses annab hindamine (1.klassis suuline hinnang) 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 koondhindamisel.
Õpitulemusi hinnatakse suuliste sõnaliste ning numbriliste hinnetega.
Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega.
Õpilast teavitatakse sellest, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on
hindamise kriteeriumid.
I kooliastmes hinnatakse peamiselt muusikalisi tegevusi: laulmist, pillimängu ja loovtegevusi.
II ja III kooliastmes on suurem kaal muusikaliste teadmiste ning oskuste kasutamisel muusikalistes
tegevustes.

MUUSIKA I kooliastmes
I kooliastme õpitulemused muusikas
I kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
3. klassi lõpetaja:
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 koolikooris;
mõistab laulupeo tähendust;
3) laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;
4) laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid helikõrgusi
(astmeid);
5) lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust;
6) rakendab pillimängu kaasmängudes;
7) kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes;
8) kirjeldab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega kuulatavat muusikat;
9) väärtustab enese ja teiste loomingut.

Muusika - 1. klass 2 nädalatundi (70 tundi)
Kooliastme
õpitulemused

Õpitulemuse
d ja õppesisu

Metoodilised
soovitused

Hindamine

Lõiming

Õpikeskkonna vajadus

*Osaleb
meeleldi
muusikalistes
tegevustes;

Laulmine,
pillimäng,
liikumine,
omalooming,
muusika
kuulamine.

Kõigi õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
muusikalistesse
tegevustesse

Eesmärgiks on
õpilaste
muusikalise
arengu
toetamine ja
loovuse
arendamine
muusikaliste
tegevuste
kaudu.

Eesti keel,
matemaatika,
loodusõpetus,
inimeseõpetus,
tööõpetus
kunst, kehaline
kasvatus

Liikumist võimaldav ruum,
Orffi instrumentaarium,
plokkflöödid või 6-keelsed
väikekandled,
omavalmistatud pillid,
astmetrepp, käemärkide
tabel, rütmikaardid,
rütmimängud, rändnoot,
noodijoonestikuga tahvel,
eesti rahvapillide pildid,
heliloojate portreed,
muusikakeskus HIFI,
DVD-mängija, CD-d,
DVD-d,
internetiühendusega arvuti,
noodistusprogramm.

*lähtub
muusikat
esitades selle
sisust ja
meeleolust.

Vormid:
individuaalne,
paaris- ja
rühmatöö,
loovtöö, vestlus
ja arutelu.

Laulmine

* Laulab loomuliku
kehahoiu ja
hingamise, vaba
* Laulab
toonitekitamise ja
loomuliku
selge diktsiooniga
häälega
ning emotsionaalselt
üksinda ja
üksi ja rühmas;
koos teistega * mõistab ja
klassis ning
väljendab lauldes
ühe- ja/või
muusika sisu ning
kahehäälses
meeleolu;
koolikooris, * laulab eakohaseid
mõistab
laste-, mängu- ja
laulupeo
mudellaule,
tähendust; * kaanoneid ning
laulab eesti
teiste rahvaste laule;
rahvalaule
* laulab eesti
(sh regilaule) rahvalaule ja
ning peast
regilaule seoses
oma
kalendritähtkooliastme
päevadega;
ühislaule
* laulab erineva
* Laulab
karakteri, helilaadi,
meloodiat
taktimõõdu ning
käemärkide, tempoga laule
astmetrepi ja õpetaja valikul;
noodipildi
* laulab peast
järgi ning
kooliastme ühiskasutab
laule: Eesti hümn
relatiivseid
(F. Pacius), „Mu
helikõrgusi
koduke" (A. Kiiss),
(astmeid);
„Lapsed, tuppa",
* kasutab
„Kevadel" (Juba
muusikalisi
linnukesed ….),
teadmisi
*Õpib tundma
kõigis
astmeid SO, MI, RA
muusikalist. tajuma astmetegevustes
mudeleid (SO-MI,
(laulmisel).
SO-RA, SO-MI-RA
jne.) kuulmise,
käemärkide,
rütmistatud
astmenoodi järgi.

* Õpilaste
vokaalsete
võimete
arvestamine ja
arendamine
individuaalsel ja
rühmas laulmisel
(solistid,
ansamblid, koor);
* laulude
õppimine:
-kuulmise järgi,
-käemärkide abil,
-rütmistatud
astmenoodi järgi,
- noodi järgi.
* vestlus laulu
sisust, heliloojast,
teksti autorist.
* Relatiivne
meetod –laulmine
astmetrepi,
käemärkide,
rändnoodi,
rütmistatud
astmete ja noodi
järgi;
*mudellaulude
laulmine;
* kajamängud,
rütmilismeloodilised
küsimus-vastus
motiivid.

Suulise hinnangu
andmisel
arvestatakse:
* loomulikku
kehahoidu, selget
diktsiooni,
väljendusrikkust;
* individuaalset
ja/või rühmas
laulmist lähtudes
õpilase
loomulikest
võimetest ja
nende arengust; *
aktiivset osavõttu
ühislaulmisest;
*õpilase aktiivset
osalemist
koolikooris,
silmapaistvat
esinemist
kooliüritustel ning
kooli esindamist
konkurssidel ja
võistlustel

Eesti keel
Õigekiri,
silbitamine, teksti
tähenduse
mõistmine,
hääldamine,
diktsioon,
laulutekstide
autorid.
Matemaatika
Arvud,
helipikkused,
helikõrgused,
taktimõõt, liitminelahutamine, laulu
osad, loendamine,
loogika, mälu.
Inimeseõpetus
Kodu, kodumaa- ja
rahvakalendriteema
d; aeg (tempo)
liiklus.
Kehaline kasvatus
Laulu- ja
ringmängud, õige
kehahoid ja keha
tunnetamine
laulmisel,
hingamine.
Kunst/loodusõpetus
(kastanite, tõrude,
kivide vms.
Värvimine
vastavalt astmete
värvile, kasutamine
astme- ja
rütmitöös)

Naturaalklaver
+klaveritool,
süntesaator,
akustiline kitarr,
noodijoonestikuga tahvel,
rändnoot,
astmetrepp,
käemärkide
tabel.

Pillimäng
* Rakendab
pillimängu
kaasmängudes
* kasutab
muusikalisi
teadmisi
kõigis
muusikalistes
tegevustes
(pillimängus).

Muusikaline
liikumine
* Kasutab
muusikalisi
teadmisi
kõigis
muusikalistes
tegevustes
(liikumises);

* Kasutab keha-,
rütmi- ja plaatpille lihtsamates
kaasmängudes
ja/või ostinato’des;
* väljendab
pillimängus
muusika sisu ja
meeleolu.
*omandab
6-keelse
väikekandle või
plokkflöödi
esmased
mänguvõtted ning
kasutab neid
musitseerimisel;

* Orffi
pedagoogika –
kaasmängud,
ostinatod,
meloodilisrütmilised
improvisatsioonid;
* rütmimängud –
rütmirondo,
rütmikett, rütmilismeloodilised
küsimus-vastus
motiivid;

Suulise hinnangu
andmisel arvestatakse:
* individuaalset ja/või
rühmas musitseerimist
lähtudes lapse
loomulikest võimetest ja
nende arengust;
*kandle või plokkflöödi
mängu-võtete
omandamist.
*õpilase aktiivset osalemist instrumentaalansamblis või orkestris,
silmapaistvat esinemist
kooliüritustel ning kooli
esindamist konkurssidel
ja võistlustel

Matemaatika
Noodi-,
helikõrgused,
taktimõõt.

* Tunnetab ning
väljendab
muusika sisu,
meeleolu ja
ülesehitust
liikumise kaudu;
* tantsib eesti
laulu- ja
ringmänge.

* Orffi
pedagoogika;
rütmi, meloodia,
dünaamika ja
tempo tajumine ja
väljendamine
liikumise kaudu;
* individuaalne,
paaris- ja rühmatöö.

Suulise hinnangu
andmisel arvestatakse:
* sisu, meeleolu ja
ülesehituse tunnetamist
ja väljendamist lähtudes
lapse loomulikest
võimetest ja nende
arengust.

Kehaline kasv.
Muusikapala
meeleolu ja sisu
kujut. liikumise
kaudu, kehapilli
saated, eesti
laulu- ja ringmängud.
Matemaatika
Muusikapala
ülesehitus.

Liikumiseks
sobiv ruum;
muusikakeskus HIFI,
DVDmängija,CD-d,
DVD-d.

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

* Orffi
pedagoogika –
omaloomingulised
kaasmängud,
tekstid,
muusikaline
liikumine; rütmilismeloodilised
improvisatsioonid;
* lihtsate
rütmipillide
valmistamine;
* kirjalik töö –
töövihik.

Suulise hinnangu
andmisel arvestatakse:
* ülesandes püstitatud
eesmärkide täitmist;
* muusikaliste teadmiste
ja väljendusvahendite
kasutamist.
*aktiivset kaasa
töötamist

Eesti keel
Õigekiri, liisusalmide, regivärsside loomin
Kehaline kasv.
Muusikale liikumise kujundam.
vastavalt laulu
karakterile,
kehapillisaated,
koordinatsioon.
Matemaatika
Taktimõõt,
muusika osad.
Tööõpetus
Lihtsate rütmip.
valmistamine.

Orffi
instrumentaarium
naturaalklaver,
plokkflöödid/
6-keelsed
väikekandled,
omavalmistatud
pillid,
astmetrepp,
rütmikaardid
rändnoot,
noodijoonestikuga tahvel.

Tööõpetus
Lihtsate
rütmipillide
valmistamine.
Kehaline
kasvatus
Kehapillisaated,
koordinatsioon,
hingamine,
õiged
mänguvõtted.

Orffi
instrumentaari
um,
plokkflöödid
või
6-keelsed
väikekandled,
omavalmistatud pillid,
rütmikaardid,
rütmimängud.

Omalooming
*Väärtustab
enese ja
teiste
loomingut;
* kasutab
muusikalisi
teadmisi
kõigis
muusikaliste
s tegevustes
(omaloomin
gu vallas)

Muusika
kuulamine,
muus.lugu
* Kirjeldab
suunavate
küsimuste
järgi ning
omandatud
muusika
oskussõnadega
kuulatavat
muusikat;
* kasutab
muusikalisi
teadmisi
kõigis
muusikalistes
tegevustes
(muusika
kuulamisel);
* väärtustab
enese ja teiste
loomingut.

Muusikaline
kirjaoskus ja
oskussõnad
* Kasutab
muusikalisi
teadmisi
kõigis
muusikalistes
tegevustes
(muusikalises
kirjaoskuses).

* On tutvunud
karakterpalu
kuulates muusika
väljendusvahenditega (meloodia,
rütm, tempo,
tämber, dünaamika
ja muusikapala
ülesehitus);
* kirjeldab ning
iseloom. kuulatava
muusikapala
meeleolu ja karakterit, kasut. õpit.
oskussõnavara;
* väljendab
muusika meeleolu
ja karaktereid
kunstiliste
vahenditega;
* seostab
muusikapala selle
autoritega.
* eristab
kuuldeliselt laulu ja
pillimuusikat;

* Vestlus, arutelu,
individuaalne,
paaris- ja
rühmatöö;
* Orffi
pedagoogika –
visuaalne kunst,
dramatiseering,
liikumine jne;
* kirjalik töö –
töövihik.

* Mõistab
allolevate
helivältuste,
rütmifiguuride ja
pauside tähendust
ning kasutab neid
muusikalistes
tegevustes:
* noodivältused,
paus, rütmifiguurid:

* Individuaalne,
paaris- ja
rühmatöö;
* kirjalik töö –
töövihik.

* tajub ja õpib
laulma astmemudeleid erinevates
kõrguspositsioon.
* astmetel SO, MI,
RA, (JO)
põhinevad mudelid
* mõistab all-

Suulise hinnangu
andmisel arvestatakse:
* arutlus- ja
väljendusoskust
muusika oskussõnavara
kasutades;
* laulu ja pillimuusika
eristamist;

Eesti keel
Õigekiri,
sõnavara,
väljendusoskus,
arutlus.
Kunst
Muusika
meeleolu
visualiseerimine

Muusikakesku
s HIFI, DVDmängija, CD-d,
DVD-d, VHSid,
internetiühendusega arvuti,
heliloojate
portreed.

Matemaatika
Võrdlemine,
osad muusikas,
erinevad
taktimõõdud,
loogika
Kehaline
kasvatus
Kõnni- ja
jooksumuusika
eristamine ja
liikumine
vastavalt
muusikale

Suulise hinnangu
andmisel arvestatakse:
* muusikalise
kirjaoskuse ja
oskussõnade mõistmist
ja rakendamist
laulmisel, pillimängus,
muusika kuulamisel,
muusikalises liikumises,
omaloomingus.

Eesti keel
Õigekiri,
sõnavara,
väljendusoskus.
Matemaatika
Joon,
noodivältused,
taktimõõt, laulu
osad, sümbolid.
Inimeseõpetus
Meetrum,
vaikselt, valjult,
tempo.
Kehaline
kasvatus
Rahvatantsud.

Naturaalklaver,
internetiühendusega arvuti,
noodistusprogramm,
astmetrepp,
rändnoot,
noodijoonestikuga tahvel,
rütmikaardid,
rütmimängud.

olevate oskussõnade tähendust ja
kasutab neid
praktikas:
a) meetrum, takt,
taktimõõt,
taktijoon,
kordamismärk,
lõpujoon,
noodijoonestik,
noodipea,
noodivars, punkt
noodivältuse
pikendajana;
b) koorijuht, koor,
ansambel, solist,
eeslaulja, rahvalaul,
rahvapill,
rahvatants, dirigent,
orkester, helilooja,
sõnade autor;
c)muusikapala,
salm, refrään,
ostinato, kaasmäng,
eelmäng,
vahemäng;
d)rütm, meloodia,
tempo, kõlavärv,
vaikselt, valjult
Õppekäigud * Kirjeldab kogetud
muusikaelamusi
* Huvitub
ning avaldab nende
muusikast
kohta arvamust
nii koolis kui suulisel või muul
ka väljaspool looval viisil;
kooli
* kasutab arvamust
väljendades
muusikalist
oskussõnavara.

Kunst
Kõlavärv.

* Vestlus, arutelu,
individuaalne,
paaris- ja
rühmatöö;
* muud loovad
väljundid –
visuaalne kunst,
dramatiseering,
liikumine;
* kirjalik töö –
töövihik.

Suulise hinnangu
andmisel arvestatakse:
* originaalsust;
* väljendusoskust;
* muusika oskussõnade
kasutamist.

Eesti keel
Sõnavara, k.a.
muusikaline,
väljendusoskus,
arutlus.
Kunst
Muusikelamuse
kujut.visuaalselt
Kehaline kasv.
Muusika
kujutamine
liikumise kaudu.
Matemaatika
Loogika.
Loodusõpetus
Loodushääled,
keskkonna
hääled.

Kontserdid,
muusikalavastused,
muuseumid,
õuesõpe.

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Kunstid on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade ning oma ajastu mõtteviisidega. Inimeseks
olemine, sotsiaalsed suhted ja maailm on oma erinevates avaldumisvormides kunstide aines, seega
teiste ainevaldkondadega suhestumine on kunstide loomulik osa.
Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
1. Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes
ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi
kujunemist (kunstid, eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia,
käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide kaudu saab eriti hästi teadvustada
kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.
2. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil,
variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja kirjandus, tehnoloogia,
kehaline kasvatus.
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
1) sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning
erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;
2) emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni,
funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; kirjandusest lähtudes vaadeldakse
eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas ja kunstis, teatri- ja filmikunstis;
3) loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära,
õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja värvide
omadusi;
4) matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline
keel, struktuur, sümbolid ja meetodid);
5) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise
protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);
6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat,
reageerimiskiirust ja koordinatsiooni.

Läbivad teemad
Kunstiainetes 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 ja õpilastööde näitustel.
*Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt
arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid
koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma
võimaluste piires.

Õpilast suunatakse:
1) tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
2) analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi;
3) arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma;
4) juhinduma oma käitumises neist põhimõtetest ning hindama iseenda ja kaasinimeste käitumist
nende alusel;
5) osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite väljatöötamises
ning neid järgima;
6) reflekteerima nii iseenda kui ka kaasinimeste käitumispõhimõtete üle, kasutades kõlbeliste
konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi.
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on rõhk iseenda tundmaõppimisel, heade kommete
omandamisel ja sellise klassikollektiivi kujundamisel, kus peetakse oluliseks õiglust, ausust, hoolivust,
sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist ning demokraatlikku
osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on esikohal töö jutustustega, rollimängud, arutelud ja
õpetaja selgitused, mille vältel õpitakse oma kogemusi teadvustama ning oma tegutsemist jälgima ja
reflekteerima.

*Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning
kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga
määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on
kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.
Õpilast suunatakse:
1) mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana;
2) mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse kujundajana;
3) olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende tavadesse ja
loomingusse, taunima diskrimineerimist;
4) tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt
erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja
kogetule;
5) teadvustama ning tundma õppima mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist mitmekesisust;
6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja vastastikku
rikastavate mõjutuste kohta.
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on oluline pakkuda õpilasele võimalust osaleda oma
kultuurikeskkonna tavades ja kogeda sellega seonduvaid emotsioone. Õpilasel aidatakse jõuda
mõistmiseni, et teatud tavad ja kombed on omased teatud kultuurile. Õppe ja kasvatusega
kujundatakse meie kultuuriruumis üldiselt tunnustatud käitumisharjumusi, toetatakse uudishimu uue ja
erineva suhtes ning positiivset suhtumist sellesse. Õpilaste erinevaid kogemusi kokku viies
saavutatakse üldpilt oma kultuurist ja selle kokkupuudetest teiste kultuuridega.

*Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu-ja
töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke
kutsevalikuid.
Teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" seondub muusikas oma võimete ja huvide
teadvustamine, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh
õpioskuste omandamine. Tutvutakse muusika mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning
muusikaga seotud elukutsetega.

Õpilast suunatakse:
1) teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu
kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele;
2) arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise
oskusi;
3) arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt;
4) kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja
koolitusvõimalusi;
5) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, tundma õppima
töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda.
Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes aitab õpilasel kujundada positiivset hoiakut õppimisse ning
toetab esmaste õpioskuste omandamist. Mänguliste tegevuste abil aidatakse õpilasel kujundada ning
õppida tundma ennast ja lähiümbruse töömaailma, tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust.
Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja ameteid, nende olulisust ning omavahelisi seoseid.

*Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon" on seotud muusikale 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.
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.
Õpilast suunatakse:
1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades;
2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning
keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus;
3) aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste vastastikustest
mõjudest ning omavahelisest seotusest;
4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning
kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud eetilistes
küsimustes;
5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemide
lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;
6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel erinevates
projektides.
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes õpitakse tundma infotehnoloogia kasutamise põhivõtteid,
vormistades arvutiga loovtöid. Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset õpetamismeetodit ning
mängulisi arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi mitmekesistatakse foto või video
tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise integreerimise kaudu õppetegevusse.

*Eelnevaga haakub samuti läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus" lõimimine kunstide
õppesse. Muusikas julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate
protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist.
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna
toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena
ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele.

Õpilast suunatakse:
1) väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel
põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist;
2) olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid väljendama;
3) tundma õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat vastutust ja
kohustusi;
4) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist;
5) mõistma enda kui üksikisiku rolli ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda
otsustamisprotsessides;
6) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusse ja selles osalemisse.
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskne saada koostöö ja ühiste otsuste tegemise
kogemusi. Selle viisid on õpilaste vabatahtlik tegevus, nt talgutöö, ühisürituste korraldamine vms.
Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse õpilasele kodukandi ettevõtteid, noorteühinguid ja
teisi vabatahtlikke organisatsioone või huvirühmi, kes korraldavad kogukonnas üldkasulikke tegevusi,
milles õpilased saavad osaleda.
*Kunstiainetes teadvustatakse muusikaliste tegevuste 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". Kunstides kasutatakse paljusid materjale,
töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe.
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna
kujundamisele.
a) Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning sotsiaalsete
toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli põhimõtete rakendamine koolis.
b) Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast
tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi.
Õpilast suunatakse:
a) tervise valdkonnas:
1) terviseteadlikkuse arenemisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise väärtustamisele;
2) kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldisi sotsiaalseid oskusi enda ja
teiste turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna kujundamiseks;
3) teadvustama oma otsuste ja käitumise ning selle tagajärgede seost tervise ja turvalisusega;
4) leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid;
5) teadvustama keskkonna mõju oma tervisele.
b) ohutuse valdkonnas:
1) tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku
tekkemehhanismi;
2) vältima ohuolukordadesse sattumist;
3) kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud hoiakuid ja
käitumist;
4) omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda;
5) kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama
kaasliiklejaid;
6) tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, kohustusi ja
vastutust.
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes pannakse rõhk tervislike ja ohutute käitumisviiside
kujundamisele. Õppija omandab eakohased teadmised ja oskused seonduvalt tervise füüsilise, vaimse,
emotsionaalse kui sotsiaalse tervise aspektiga ning kujuneb tervist väärtustav hoiak. Selles vanuses on
tähtis, et õpilane mõistaks ohu olemust ja selle tekkepõhjusi oma igapäevases keskkonnas ning

omandaks oskused käituda ohutult ja turvaliselt. Õppemeetoditest on rõhk jutustustel, aruteludel,
rühmatöödel, demonstratsioonidel, rollimängudel ja käitumise modelleerimisel.
*Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse erinevatele
keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. Kunstide eriline panus teemade „Keskkonna ja
jätkusuutlik areng" ning „Teabekeskkond" käsitlemisel on valdkondliku vaatenurga lisamine. See
hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ja
visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine.
Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega.
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb
keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu
küsimustele.
Õpilast suunatakse:
1) aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna vastastikustest
seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest;
2) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate
tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega kaasnevatest mõjudest;
3) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist
jätkusuutlikkust;
4) arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil, kujundama
isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi keskkonnaprobleemidele;
5) võtma vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku arengut
toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma tarbimis-valikuid ja eluviisi.
Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele ning
looduse vahetule kogemisele. Õppe ja kasvatuse kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju kujunemist,
pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele, mille
abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada.

*Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks
inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida
ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi.
Õpilast suunatakse:
1) mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi;
2) valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit olenevalt olukorrast ja vajadusest;
3) määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet;
4) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja teabekeskkondi;
5) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust.
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskmes õpilase igapäevane teabekeskkond. Õpetaja abil
ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama oma tegevust teabekeskkonnas. Õpilane õpib mõistma temale
suunatud teadete suhtluseesmärki ning eristama olulisi teateid ebaolulistest. Samuti harjub õpilane
mõistma, millised seaduspärasused kehtivad privaatses ja millised avalikus ruumis, sealhulgas
internetis. Läbiva teema rõhuasetused toetavad I kooliastmes inimeseõpetuse, emakeele ning teiste
õppeainete kaudu toimuvat suhtlemisoskuste kujundamist. Õpilase eakohast meediakasutust
arvestades pööratakse rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile.

Füüsiline õpikeskkond
Muusikatunnid toimuvad spetsiaalselt sisustatud klassiruumis – muusikaklassis, kus on
internetiühendusega arvuti + helikaart, projektor ja ekraan; noodistusprogramm ning MIDIsalvestusprogramm. Muusikaklassi sobib inventar, mis võimaldab luua erinevaid töörühmi ja
liikumiseks vajalikke pindu. Tunde võib pidada ka aulas või mõnes muus liikumist võimaldavas
ruumis.
Muusikaklassis peavad muusikainstrumendid olema paigutatud nii, et neid oleks käepärane kasutada,
ning pillidel peavad olema kindlad hoidmise kohad.
Instrumentaarium: naturaalklaver, klaveritool, süntesaator, 6-keelsed väikekandled või plokkflöödid,
akustilised kitarrid.
Orffi instrumentaarium:
1) plaatpillid: sopran-, altkellamäng; sopran-, alt-, bassksülofon; sopran-, altmetallofon;
kromaatiline kõlaplaatide komplekt, pehmed ja kõvad nuiad;
2) rütmipillid: võrutrummid, džembed, bongod, tamburiin, marakaad, kõlapulgad, trianglid,
agogo, kõlakarp/kõlatoru, kastanjetid, guiro, kuljused.
Muud vahendid:
1) muusikakeskus HIFI;
2) noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel, klaviatuuritabel;
3) fonoteek (CDd, DVDd, VHSid).

MUUSIKA II kooliastmes
II kooliastme õpitulemused muusikas
II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
6. klassi lõpetaja:
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises, liikumises;
huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning osaleb selles;
2) laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades;
3) laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja/või erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes tunnis
ning tunnivälises tegevuses; mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust;
4) oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja tunnustab
kaaslasi;
5) oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;
6) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
7) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi;
8) julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka erinevates
muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi kasutades;
9) kirjeldab ning põhjendab suunavate küsimuste ja omandatud muusika oskussõnade abil kuulatavat
muusikat; mõistab autorsuse tähendust;
10) eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;
11) leiab iseloomulikke jooni eesti ja teiste maade rahvamuusikas.

Muusika - 4. klass 2 nädalatundi (70 tundi)
Kooliastme
õpitulemused
* Osaleb
meeleldi
muusikalistes
tegevustes;
huvitub oma
kooli ja kodukoha kultuurielust ning osaleb
selles;
* oskab kuulata
iseennast ja teisi
koos
musitseerides,
mõistab oma
panust ning
toetab ja
tunnustab
kaaslasi
Laulmine
* Laulab ühevõi kahehäälselt
klassis oma
hääle omapära
arvestades;
* laulab
koolikooris
õpetaja valikul
ja/või erinevates
vokaalinstrumentaalkoosseisudes
tunnis ning
tunnivälises
tegevuses;
mõistab
laulupeo
traditsiooni ja
tähendust;
* oskab laulda
eesti rahvalaulu
(sh regilaulu)
ning peast oma
kooliastme
ühislaule.

Õpitulemused
ja õppesisu

Metoodilised
soovitused

Soovitused
hindamiseks

Lõiming

Laulmine,
pillimäng,
liikumine,
omalooming,
muusika
kuulamine,
muusikaline
kirjaoskus,
õppekäigud

Kõigi õpilaste
võimalikult
suur kaasamine muusikalistesse tegevustesse
arvestades
nende
muusikalisi
võimeid ja
arengut.
Vormid:
individuaalne,
paaris- ja
rühmatöö;
loovtöö;
vestlus ja
arutelu.

Eesmärgiks on
õpilaste
muusikalise
arengu
toetamine ja
loovuse
arendamine
muusikaliste
tegevuste
kaudu.

Eesti keel,
matemaatika,
loodusõpetus,
ühiskonnaõpetus
kunst,
kehaline kasv.,
võõrkeeled,
(arvutiõpetus
vastavalt kooli
õppekavale)

Liikumist võimaldav ruum,
Orffi instrumentaarium,
naturaalklaver + tool,
süntesaator, plokkflöödid
või 6-keelsed väikekandled,
omavalmistatud pillid,
astmetrepp,
käemärkide tabel,
rütmikaardid,
rütmimängud, rändnoot,
noodijoonestikuga tahvel,
rahvapillide pildid,
heliloojate portreed,
muusikakeskus HIFI,
DVD-mängija, CD-d,
DVD-d, Internetühendusega arvuti,
noodistusprogramm.

* Laulab oma
hääle omapära
arvestades
loomuliku
kehahoiu,
hingamise,
selge dikts.-ni
ja puhta
intonatsiooniga ning
väljendusrikkalt; on teadlik
häälehoiu
vajadusest;
* laulab
eakohaseid
ühe- ja kahehäälseid laule
ja kaanoneid
ning eesti ja
teiste rahvaste
laule a
cappella ja
saatega;
* rakendab
muusikalisi
teadmisi ning
arvestab
muusika

* Õpilaste
muusikaliste
võimete
arvestamine ja
arendamine
individuaalsel
ja rühmas
laulmisel
(ansamblid,
koor);
* laulude
õppim. :noodi
järgi, astmenimedega,
kuulmise ja
noodi järgi
astmenimedega,
kuulmise järgi;
* vestlus
(laulu sisu,
helilooja,
teksti autor,
muusika
väljendusvahendid).

Hindamisel
arvestatakse:
* 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.
*õpilase
aktiivset
osalemist
koolikooris,
silmapaistvat
esinemist

Eesti keel,
Teksti
tähenduse
mõistmine –
arutelu ja analüüs,diktsioon,
ilmekus.

Naturaalklaver +tool,
süntesaator,
akustiline kitarr,
noodijoonestikuga tahvel,
rändnoot,
astmetrepp;
käemärkide tabel .

Kirjandus
Laulutekstide
autorid.
Matemaatika
Laulu vorm,
taktimõõt,
murrud, mälu,
seostamisoskus.
Ühiskonnaõpetus
Kodu, kodumaa;
rahvakalendri
tähtpäevad;
aeg (tempo),
liiklus.
Kehaline

Õpikeskkonna vajadus

väljendusvahendeid üksi
ja rühmas
lauldes;
* laulab peast
kooliastme
ühislaule:
Eesti hümn
(Fr. Pacius),
"Mu isamaa
armas" (saksa
rhvl),
"Eesti lipp"
(E. Võrk),

kooliüritustel
kasvatus
ning kooli
Õige kehahoid
esindamist
ja hingamine.
konkurssidel ja
võistlustel
arvestatakse
õppetegevuse
osana koondhindamisel.

Laulmine
* Kasutab laule
õppides
relatiivseid
helikõrgusi
(astmeid) ning
omandamist
kuulmise järgi
* kasutab
üksinda ning
koos musitseerides
muusikalisi
oskusi ja
teadmisi
(laulmisel).

* Laulab
meloodiat
relatiivseid
helikõrgusi
kasutades
käemärkide,
rütmistatud
astmenoodi
järgi ja noodijoonestikul
erinevates
kõrguspositsioonides
(SO, MI, RA,
JO, RAı, SOı,
JO¹, LE, NA,
DI);
* duur- ja moll
helilaad ning
duur- ja moll
kolmkõla
seoses
lauludega;

* Relatiivne
meetod –
laulmine
astmetrepi,
käemärkide,
rändnoodi,
rütmistatud
astmete ja
noodi järgi,
mudellaulud;
* kajamäng,
rütmilismeloodilised
küsimusvastus
motiivid.

Hindamisel
arvestatakse:
* ülesandes
püstitatud
eesmärkide
täitmist.

Eesti keel
Silbitamine
teksti
rütmistamisel.
Matemaatika
Helipikkused
ja -kõrgused,
taktimõõt,
murrud,
helikõrguste
vahelised
kaugused.
Kunst/loodusõpetus
Looduslike
materjalide
(puupulgad,
kivid jms)
kasutam.
astmetrepiks
Tehnoloogiaõpetus
Omavalmistatud muusikateemaliste
mängude
kasut. rütmialases töös ja
laulmisel relatiivsete astmet.

Pillimäng
* Kasutab
üksinda ning
koos
musitseerides
muusikalisi
oskusi ja
teadmisi
(pillimängus)

Muusikaline
liikumine
* Kasutab
üksinda ning
koos
musitseerides
muusikalisi
oskusi ja
teadmisi
(liikumises).

* Kasutab
keha-, rütmija plaatpille
kaasmängudes
ja/või
ostinato’des;
* rakendab
musitseerides
6-keelse väikekandle või
plokkflöödi
mänguvõtteid;
* seostab
absoluutseid
helikõrgusi
pillimänguga;

* Orffi
pedagoogika –
kaasmängud,
ostinatod,
meloodilisrütmilised
improvisatsioonid;
*rütmimängud
– rütmirondo,
rütmikett,
rütmilismeloodilised
küsimusvastus
motiivid;
* absoluutse
süsteemi kasut
pillimängus;
* süvendatult
pilli õppinud
õpilaste rakendamine musitseerimisel.

Hindamisel
arvestatakse:
* ülesandes
püstitatud
eesmärkide
täitmist;
*õpilase
aktiivset
osalemist
instrumentalansamblis või
orkestris,
silmapaistvat
esinemist
kooliüritustel
ning kooli
esindamist
konkurssidel ja
võistlustel
arvestatakse
õppetegevuse
osana koondhindamisel.

Matemaatika
Noodi-,
helikõrgused,
taktimõõt,
seostamisoskus (astmeja tähtnimed)

* Tunnetab ja
väljendab
liikumises
meloodiat,
rütmi, tempot,
dünaamikat
ning vormi;

* Orffi
pedagoogika,
*individuaalne
paaris- ja
rühmatöö.

Hindamisel
arvestatakse:
* ülesandes
püstitatud
eesmärkide
täitmist;
* sisu, meeleolu, ülesehituse karakterite tunnetamist ja
väljendamist
lähtudes õpil.
loomulikest
võimetest ja
arengust.

Kehaline
kasvatus
Muusikapalale
iseloomuliku
karakteri
kujutamine
liikumise
kaudu, kehapillisaated,
eesti laulu- ja
ringmängud.

Hindamisel
arvestatakse:
* ülesandes
püstitatud
eesmärkide
täitmist;
* muusikaliste
teadmiste ja
väljendusvahendite
kasutamist
lähtudes

Eesti keel
Õigekiri,
regivärsside ja
lihtsamate
laulusõnade
loomine,
väljendusosk.
Kehaline kasv.
Muusikale
liikumise
loomine
vastavalt laulu

Orffi instrumentaarium;
trummikomplekt,
plokkflöödid või
6-keelsed väikekandled,
omavalmistatud pillid,
rütmikaardid,
rütmimängud.

Tehnoloogiaõpetus
Lihtsate pillide
valmistamine.
Kehaline
kasvatus
Kehapillisaated, hingamine,
koordinatsioon
õiged
mänguvõtted.

Liikumiseks sobiv ruum;
muusikakeskus HIFI,
DVD-mängija, CD-d,
DVD-d.

Matemaatika
Muusikapala
vorm.

Omalooming
* Julgeb esitada
ideid ja
rakendab
võimetekohaselt
oma loovust nii
sõnalises kui ka
erinevates
muusikalistes
eneseväljendustes, sh
infotehnoloogia

* Loob
rütmilismeloodilisi
improvisatsioo
ne, kaasmänge
ja/või
ostinato’sid
keha-, rütmija plaatpillidel;
* kasutab
improvisatsioonides

* Orffi
pedagoogika –
omaloomingulised kaasmängud,
tekstid,
muusikaline
liikumine;
rütmilismeloodilised
improvisatsioonid;

Orffi instrumentaarium,
naturaalklaver, süntesaator,
trummikomplekt, plokkflöödid/
6-keelsed väikekandled,
omavalmistatud pillid,
astmetrepp,
rütmikaardid rändnoot,
noodijoonestikuga tahvel.

võimalusi
kasutades;
* kasutab
üksinda ning
koos
musitseerides
muusikalisi
oskusi ja
teadmisi
(omaloomingus)

Muusika
kuulamine
* Kirjeldab ning
põhjendab
suunavate
küsimuste ja
omandatud
muusika
oskussõnade
abil kuulatavat
muusikat;
mõistab
autorluse
tähendust
* eristab
kuuldeliselt
vokaal- ja
instrumentalmuusikat
* kasutab
üksinda ning
koos
musitseerides
muusikalisi
oskusi ja
teadmisi
(muusika
kuulamisel)

astmemudeleid
* loob tekste:
regivärsse,
lihtsamaid
laulusõnu jne;
* kasutab
muusika
karakteri ja
meeleolu
väljendamiseks
loovliikumist.

* lihtsamate
pillide
valmistamine;
* kirjalik töö –
töövihik.

õpilase loomulikest võimetest ja nende
arengust.

karakterile,
kehapillisaated
koordinatsioon
õiged
mänguvõtted.
Matemaatika
Taktimõõt,
murrud,
muusikapala
vorm.
Tööõpetus
Lihtsate pillide
ja muusikateemaliste
mängude ning
kaartide valm.

* Kuulab ja
eristab
muusikapalades muusika
väljendusvahendeid:
meloodiat,
rütmi, tempot,
dünaamikat,
tämbrit ja
vormi; (kaheja kolmeosaline lihtvorm);
* iseloomustab
kuulatavat
muusikapala
ning põhjedab
oma arvamust,
kasutades
muusika
oskussõnavara
* teadvustab
muusikateoste
autorikaitse
vajalikkust
ning on tutvunud sellega
kaasnevate
õiguste ja
kohustustega.
*kuulab ning
võrdleb vok.muusikat:
hääleliike
(sopran,
metsosopran,
alt, tenor,
bariton, bass),

Vestlus,
arutelu,
individuaalne
ja rühmatöö:
helilooja,
teksti autor,
oskussõnad,
muusika
väljendusvahendid,
vorm,
hääleliigid,
instrumentaalja
vokaalmuusika
pilliliigid,
autorlus.

Hindamisel
arvestatakse:
* arutlus- ja
väljendusoskust muusika
oskussõnavara
kasutades;
* 2- ja 3osalise lihtvormi
eristamist;
* hääleliikide
eristamist
kuuldeliselt;
* vokaal- ja
instrumentaal
muusika
eristamist;

Eesti keel
Sõnavara,
õigekiri, sh
muusikaline,
väljendus-ja
põhjendusoskus (kirjalik ja
suuline).
Kirjandus
Autorlus
Kunst
Muusika
meeleolu
visualiseerim.
Matemaatika
Võrdlemine,
eristamine,
muusikapala
vorm, erinevad
taktimõõdud,
loogika.
Ühiskonnaõpetus
Aeg (tempo),
kodu- ja kodumaa, kalendritähtpäevad.
Tehnoloogia
õpetus
Omavalmistatud
muusikalooliste mängude

Muusikakeskus HIFI,
DVD-mängija, CD-d,
DVD-d, VHS-id,
internetiühendusega arvuti,
heliloojate portreed

kooriliike
(laste-, poiste-,
mees-, nais-,
segakoor);
teab koore ja
dirigente
kodukohas;
tuntumaid
Eesti koore;
teab Eesti
laulupidude
traditsiooni
Muusikaline
kirjaoskus ja
oskussõnavara
*Kasutab
üksinda ning
koos
musitseerides
muusikalisi
oskusi ja
teadmisi
(muusikalises
kirjaoskuses).

* Mõistab
helivältuste,
rütmifiguuride
ja pauside
tähendust ning
kasutab neid
muusikalistes
tegevustes:
*noodivältused,
rütmifiguurid
ja pausid:
(uued)

* laulab
noodist astmtel SO, MI,
RA, JO, RAı,
SOı, JO¹, LE,
NA, DI,
käemärkide,
rütmistatud
astmenoodi
järgi ja noodijoonestikul
erinevates
kõrguspositsioonides
* 2/4,3/4 ja 4/4
taktimõõtude
tähenduse
mõistmine ja
arvestamine
musitseerim.
2-ja 3-osaline
lihtvorm,
* mõistab
allolevate

kasutamine.
Arvutiõpetus
Muusika
näidete leidm.
ja kasutamine
internetis.

Individuaalne,
paaris- ja
rühmatöö;
* kirjalik töö –
töövihik.

Hindamisel
arvestatakse:
* muusikalise
kirjaoskuse
rakendamist
laulmisel,
pillimängus,
muusikalises
liikumises,
omaloomingus
* I ja II
kooliastme
oskussõnade
rakendamist
muusika
kuulamisel.

Eesti keel
Õigekiri, sh
muusikaline,
väljendusosk.
Matemaatika
Noodivältused,
taktimõõt,
vorm, murdarvud
Inimeseõpetus
Meetrum,
vaikselt,
valjult, tempo.
Kehaline kasv.
Rahvatants.
Kunst
Kõlavärv.
Võõrkeel
Itaaliakeelsete
muusikaalaste
terminite
tähenduse
mõistmine
seoses
lauludega.
Arvutiõpetus
Muusikaterminitele
seletuste leidmine internetis

Naturaalklaver, internetühendusega arvuti,
noodistusprogramm,
astmetrepp, rändnoot,
noodijoonestikuga
tahvel, rütmikaardid,
rütmimängud,

oskussõnade
tähendust ning
kasutab neid
praktikas:
a)eeltakt,
viiulivõti,
klaviatuur,
duur-helilaad,
moll-helilaad,
absoluutsed
helikõrgused
(tähtnimed),
b)vokaalmuus.
soololaul,
koorilaul,
instrumentalmuusika,
interpreet,
improvisatsioon;
c)tämber,
hääleliigid
(sopran,
metsosopran,
alt, tenor,
bariton, bass),
d)dünaamika
piano, forte,
mezzopiano,
mezzoforte,
e) + kordavalt
I kooliastme
muusikaline
kirjaoskus ja
oskussõnavara

Õppekäigud
* Huvitub oma
kooli ja
kodukoha
kultuurielust
ning osaleb
selles

* Arutleb ja
avaldab oma
arvamust
muusikaelamuste kohta
suulisel,
kirjalikul või
muul looval
viisil;
* kasutab
arvamust
väljendades
muusikalist
oskussõnavara.

* Vestlus,
arutelu,
individuaalne,
paaris- ja
rühmatöö;
* muud loovad
väljundid –
visuaalne
kunst,
dramatiseering
liikumine;
* kirjalik töö –
töövihik.

Hindamisel
arvestatakse:
* oma
arvamuse
põhjendamist;
*originaalsust;
*väljendusoskust;
* muusika
oskussõnade
kasutamist;
* tööpanust.

Eesti keel
Õigekiri, sõnavara, sh
muusikaline,
väljendusoskus.
Kunst
Muusikelamuse kujutam.
visuaalselt.
Kehaline kasv.
Muusikaelamuse kujutam.
liikumises ja
dramatiseeringus.
Matemaatika
Loogika,
arutlusoskus.
Arvutiõpetus
Teabe otsim.,
leidm. ürituste,
institutsioonide kohta.

Kontserdid, muusikalavastused,
muuseumid, muusikakoolid,
raamatukogud,
virtuaalsed õppekäigud, õuesõpe.

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Kunstid on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade ning oma ajastu mõtteviisidega. Inimeseks
olemine, sotsiaalsed suhted ja maailm on oma erinevates avaldumisvormides kunstide aines, seega
teiste ainevaldkondadega suhestumine on kunstide loomulik osa.
Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
1. Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes
ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi
kujunemist (kunstid, eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia,
käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide kaudu saab eriti hästi teadvustada
kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.
2. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil,
variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja kirjandus, tehnoloogia,
kehaline kasvatus.
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
1) sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning
erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;
2) emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni,
funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; kirjandusest lähtudes vaadeldakse
eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas ja kunstis, teatri- ja filmikunstis;
3) loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära,
õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja värvide
omadusi;

4) matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline
keel, struktuur, sümbolid ja meetodid);
5) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise
protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);
6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat,
reageerimiskiirust ja koordinatsiooni.

Läbivad teemad
Kunstiainetes 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 ja õpilastööde näitustel.
*Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt
arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid
koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma
võimaluste piires.
Õpilast suunatakse:
1) tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
2) analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi;
3) arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma;
4) juhinduma oma käitumises neist põhimõtetest ning hindama iseenda ja kaasinimeste käitumist
nende alusel;
5) osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite väljatöötamises
ning neid järgima;
6) reflekteerima nii iseenda kui ka kaasinimeste käitumispõhimõtete üle, kasutades kõlbeliste
konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi.
Läbiva teema käsitlemisega II kooliastmes teadvustatakse ja mõtestatakse kõlbelisi norme ning
kujundatakse sallivust ja lugupidamist erinevate inimeste vastu. Erinevaid vaatenurki pakkuva
käsitluse kaudu taotletakse õpilase isiklike seisukohtade kujunemist humanistlike kõlbeliste normide
taustal. Õpilase mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes õpilasele võimaluse säilitada oma
arvamus. Õppemeetoditest on kesksel kohal lugude analüüs, aktiivõppemeetodid, rühmatöö,
konfliktsete juhtumite arutelu ning rollimängud. Õppevara kaudu tutvustatakse õpilasele positiivseid
kõlbelisi eeskujusid ja ideaale. Igapäevases koolielus pakutakse võimalusi rakendada omandatud
teadmisi.

*Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning
kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga
määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on
kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.
Õpilast suunatakse:
1) mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana;

2) mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse kujundajana;
3) olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende tavadesse ja
loomingusse, taunima diskrimineerimist;
4) tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt
erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja
kogetule;
5) teadvustama ning tundma õppima mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist mitmekesisust;
6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja vastastikku
rikastavate mõjutuste kohta.
Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on tähtis kujundada positiivseid hoiakuid erinevate
kultuuride ja inimeste suhtes ning vältida eelarvamusliku suhtumise kujunemist. Õpitakse
respekteerima erisusi ja hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning kultuuride vastastikuse
rikastamise vahendit. Õppes ja kasvatuses leitakse võimalusi, kus õppija saab rakendada oma teadmisi
ja oskusi omakultuuri tutvustamiseks näiteks koolide ja rahvusvaheliste projektide kaudu.

*Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu-ja
töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke
kutsevalikuid.
Teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" seondub muusikas oma võimete ja huvide
teadvustamine, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh
õpioskuste omandamine. Tutvutakse muusika mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning
muusikaga seotud elukutsetega.
Õpilast suunatakse:
1) teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu
kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele;
2) arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise
oskusi;
3) arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt;
4) kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja
koolitusvõimalusi;
5) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, tundma õppima
töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda.
Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub õpilase sotsiaalsetele ja toimetulekuoskustele,
oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Eesmärk on aidata õpilasel kujundada
põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja enesekontrollioskusi. Õpilasele tutvustatakse
erinevaid elukutseid ja töid ning nende seost inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega.

*Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon" on seotud muusikale 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.
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.
Õpilast suunatakse:
1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades;
2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning
keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus;

3) aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste vastastikustest
mõjudest ning omavahelisest seotusest;
4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning
kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud eetilistes
küsimustes;
5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemide
lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;
6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel erinevates
projektides.
Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes põhineb eelkõige kooli ja õppetööga seonduvatel praktilistel
ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist erinevates ainetundides või huvitegevuses.
Arvutipõhises õppes on soovitatav kasutada rühmatööd ja aktiivõppemeetodeid.

*Eelnevaga haakub samuti läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus" lõimimine kunstide
õppesse. Muusikas julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate
protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist.
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna
toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena
ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele.
Õpilast suunatakse:
1) väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel
põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist;
2) olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid väljendama;
3) tundma õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat vastutust ja
kohustusi;
4) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist;
5) mõistma enda kui üksikisiku rolli ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda
otsustamisprotsessides;
6) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusse ja selles osalemisse.
Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on oluline toetada õpilase initsiatiivi ning pakkuda talle
võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi innustatakse iseseisvalt tegutsema ühise eesmärgi nimel ning
võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi. Oluline on suunata õpilasi leidma jõukohastele
probleemidele loomingulisi lahendusi ning aidata neil kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja
vajalikkust.
*Kunstiainetes teadvustatakse muusikaliste tegevuste 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". Kunstides kasutatakse paljusid materjale,
töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe.
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna
kujundamisele.
a) Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning sotsiaalsete
toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli põhimõtete rakendamine koolis.
b) Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast
tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi.

Õpilast suunatakse:
a) tervise valdkonnas:
1) terviseteadlikkuse arenemisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise väärtustamisele;
2) kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldisi sotsiaalseid oskusi enda ja
teiste turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna kujundamiseks;
3) teadvustama oma otsuste ja käitumise ning selle tagajärgede seost tervise ja turvalisusega;
4) leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid;
5) teadvustama keskkonna mõju oma tervisele.
b) ohutuse valdkonnas:
1) tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku
tekkemehhanismi;
2) vältima ohuolukordadesse sattumist;
3) kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud hoiakuid ja
käitumist;
4) omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda;
5) kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama
kaasliiklejaid;
6) tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, kohustusi ja
vastutust.
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisel II kooliastmes pööratakse teadmiste ja oskuste
kujundamise kõrval tähelepanu eelkõige vastavasisuliste väärtushinnangute kujundamisele, õpetuse
elulähedusele ja levinuma riskikäitumise ärahoidmisele (käitumine, millega kaasnevad nt vigastused,
ohu tekkimine, alkoholi jt uimastite kuritarvitamine, suitsetamine, seksuaalne riskikäitumine,
ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja kehaline ülekoormus). Õppemeetoditest sobivad
aktiivõppemeetodid, arutelu, rühmatöö, rollimängud ja demonstratsioonid. Õppetööd ainetundides
saavad täiendada noortelt noortele metoodikal põhinevad tunnivälised projektid.
*Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse erinevatele
keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. Kunstide eriline panus teemade „Keskkonna ja
jätkusuutlik areng" ning „Teabekeskkond" käsitlemisel on valdkondliku vaatenurga lisamine. See
hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ja
visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine.
Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega.
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb
keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu
küsimustele.
Õpilast suunatakse:
1) aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna vastastikustest
seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest;
2) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate
tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega kaasnevatest mõjudest;
3) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist
jätkusuutlikkust;
4) arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil, kujundama
isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi keskkonnaprobleemidele;
5) võtma vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku arengut
toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma tarbimis-valikuid ja eluviisi.
Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub peamiselt koduümbruse ja Eesti keskkonnaprobleemide käsitlemisele. Arendatakse tahet osaleda keskkonnaprobleemide ärahoidmises ja
lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust. Arendatakse säästvat suhtumist

ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse teadvustama end tarbijana ning toimima
keskkonda hoidvalt.
*Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks
inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida
ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi.
Õpilast suunatakse:
1) mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi;
2) valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit olenevalt olukorrast ja vajadusest;
3) määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet;
4) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja teabekeskkondi;
5) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust.
Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on käsitluse keskmes avalikus ja privaatses ruumis
toimimise seaduspärasused ning põhiliste kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimine. Õpilane
harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle põhjal õiget
suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja kuulama uudist kui üht ajakirjanduse
põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti ning tuvastama uudises puuduvat teavet.

Füüsiline õpikeskkond
Muusikatunnid toimuvad spetsiaalselt sisustatud klassiruumis – muusikaklassis, kus on
internetiühendusega arvuti + helikaart, projektor ja ekraan; noodistusprogramm ning MIDIsalvestusprogramm. Muusikaklassi sobib inventar, mis võimaldab luua erinevaid töörühmi ja
liikumiseks vajalikke pindu. Tunde võib pidada ka aulas või mõnes muus liikumist võimaldavas
ruumis.
Muusikaklassis peavad muusikainstrumendid olema paigutatud nii, et neid oleks käepärane kasutada,
ning pillidel peavad olema kindlad hoidmise kohad.
Instrumentaarium: naturaalklaver, klaveritool, süntesaator, 6-keelsed väikekandled või plokkflöödid,
akustilised kitarrid.
Orffi instrumentaarium:
1) plaatpillid: sopran-, altkellamäng; sopran-, alt-, bassksülofon; sopran-, altmetallofon;
kromaatiline kõlaplaatide komplekt, pehmed ja kõvad nuiad;
2) rütmipillid: võrutrummid, džembed, bongod, tamburiin, marakaad, kõlapulgad, trianglid,
agogo, kõlakarp/kõlatoru, kastanjetid, guiro, kuljused.
Muud vahendid:
1) muusikakeskus HIFI;
2) noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel, klaviatuuritabel;
3) fonoteek (CDd, DVDd, VHSid).

MUUSIKA III kooliastmes
III kooliastme õpitulemused muusikas
III kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
Põhikooli 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.

Muusika - 7. klass 1nädalatund (35 tundi)
Kooliastme
õpitulemused
* Osaleb meeleldi
muusikalistes
tegevustes ning
kohalikus
kultuurielus;
aktsepteerib
muusika erinevaid
avaldusvorme;
* oskab kuulata
iseennast ja kaaslasi ning hindab
enda ja teiste
panust koos
musitseerides;
suhtub kohusetundlikult endale
võetud ülesannet.

Õpitulemused
ja õppesisu
Laulmine,
pillimäng,
liikumine,
omalooming,
muusika
kuulamine.

Metoodilised
soovitused
* Kõikide
õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
muusikalistesse
tegevustesse
arvestades
nende
muusikalisi
võimeid ja
arengut.
* Vormid –
individuaalne,
paaris- ja
rühmatöö;
loovtöö; vestlus
ja arutelu.

Soovitused
hindamiseks
* Eesmärgiks on
õpilaste
muusikalise
arengu
toetamine ja
loovuse
arendamine
muusikaliste
tegevuste kaudu.

Lõiming

Õpikeskkonna vajadus

Eesti keel,
kirjandus,
matemaatika,
loodusõpetus
inimeseõpetus
bioloogia,
geograafia,
tehnoloogiaõpetus, kunst,
kehaline
kasvatus,
võõrkeeled,
ajalugu,
arvutiõpetus,
käsitöö
(rahvaste
kultuuripärand,

Liikumist võimaldav
ruum, Orffi
instrumentaarium,
naturaalklaver + tool,
süntesaator,
plokkflöödid või 6keelsed väikekandled,
omavalmistatud pillid,
astmetrepp,
käemärkide tabel,
rütmikaardid,
rütmimängud,
rändnoot,
noodijoonestikuga
tahvel, muusikainstrumentide ja
rahvapillide pildid,

* kasut.infotehnoloogia vahendeid
muusikalistes
tegevustes;
* valdab ülevaadet muusikaga
seotud elukutsest
ja võimalustest
muusikat õppida.
Laulmine
* Laulab ühe- või
mitmehäälselt
rühmas olenevalt
oma hääle
omapärast;
* laulab koolikooris õpetaja
soovitusel ja/või
musitseerib erinevates vokaalinstrumentaalkoos
-seisudes; mõistab
ja väärtustab
laulupeo sotsiaalpoliitilist olemust
ning muusikahariduslikku
tähendust;
* oskab laulda
eesti rahvalaulu
(sh regilaulu) ning
peast oma kooliastme ühislaule
* rakendab üksi ja
rühmas musitseerides teadmisi
muusikast ning
väljendab
erinevates
muusikalistes
tegevustes oma
loomingulisi ideid
(laulmisel).

* Laulab oma
hääle omapära
arvestades
loomuliku
kehahoiu,
hingamise,
selge diktsiooni, puhta
intonatsiooniga ja
väljendusrikkalt ning
arvestab
esitatava
muusikapala
stiili; järgib
häälehoidu
häälemurdeperioodil;
* laulab ea- ja
teemakohaseid
ühe-kahe- ning
paiguti kolmehäälseid laule
ja kaanoneid
ning eesti ja
teiste rahvaste
laule;
* osaleb laulurepertuaari
valimisel ja
põhjend. oma
seisukohti;
* laulab peast
kooliastme
ühislaule:
„Eesti hümn“
(F. Pacius),
"Jää vabaks,
Eesti meri"
(V. Oksvort),
"Saaremaa
valss"
(R. Valgre)

* Õpilaste
muusikaliste
võimete
arvestamine ja
arendamine
individuaalsel ja
rühmas
laulmisel
(ansamblid,
koorid);
* laulude
õppimine:
noodi järgi
astmenimedega,
kuulmise ja
noodi järgi
astmenimedega,
kuulmise järgi;
* vestlus (laulu
sisu, helilooja,
teksti autor,
väljendusvahendid).

Hindamisel
arvestatakse:
* 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;
* õpilase
aktiivset
osalemist koolikooris, silmapaistvat
esinemist
kooliüritustel
ning kooli
esindamist
konkurssidel ja
võistlustel
arvestatakse
õppetegevuse
osana koondhindamisel.

teiste rahvaste
etnograafia
inspiratsiooni
allikana).

heliloojate portreed,
muusikakeskus HIFI,
DVD-mängija,
CD-d, DVD-d,
internetiühendusega
arvuti,
noodistusprogramm

Eesti keel,
Teksti tähenduse
mõistmine –
arutelu ja analüüs, diktsioon,
väljendusrikkus
Kirjandus
Laulutekstide
autorid.
Matemaatika
Laulu vorm,
taktimõõt,
murrud, mälu,
seostamis- ja
põhjendusoskus
(loogika),
paralleelsed
helistikud.
Ühiskonnaõpet.
Liiklus-, kodu-,
kodumaa- ja
rahvakalendriteemad; aeg
(tempo).
Kehaline kasv.
Loomulik
kehahoid ja
hingamine.
Bioloogia
Hingamine,
häälehoid (k.a
häälemurde
perioodil),
kuulmine ja
kõrv, pärilikkus.
Inimeseõpetus
Õige, vale,
normid-reeglid,
Füüsika
Heli ja selle
omadused
liikumine/jõud,
võnkumine,
müra.

Naturaalklaver + tool,
süntesaator,
akustilised kitarrid,
trummikomplekt,
noodijoonestikuga
tahvel, rändnoot,
astmetrepp;
käemärkide tabel,
rütmikaardid.

Laulmine
* Kasutab noodist
lauldes
relatiivseid
helikõrgusi
(astmeid).

Pillimäng
* Rakendab üksi
ja rühmas
musitseerides
teadmisi
muusikast ning
väljendab
erinevates
muusikalistes
tegevustes oma
loomingulisi ideid
(pillimängus).

* Laulab
meloodiat
relatiivseid
helikõrgusi
kasutades
käemärkide,
rütmistatud
astmenoodi
järgi ja noodijoonestikul
erinevates
Kõrguspositsioonides (SO,
MI, RA, JO,
RAı, SOı, JO¹,
LE, NA, DI);
* absoluutsete
helikõrguste
seostamine
relatiivsete
helikõrgustega
(g-G²);
* duur- ja moll
helilaad ning
duur- ja moll
kolmkõla seoses lauludega;

* Relatiivne
meetod – laulm.
astmetrepi,
käemärkide,
rändnoodi,
rütmistatud
astmete ja noodi
järgi,
mudellaulud;
* kajamäng,
rütmilismeloodilised
küsimus-vastus
motiivid.

Hindamisel
arvestatakse:
* ülesandes
püstitatud
eesmärkide
täitmist.

*Kasutab
keha-, rütmija plaatpille,
plokkflööti või
6-keelset
väikekannelt
kaasmängudes
ja/või
ostinato’des;
* rakendab
musitseerides
akustil. kitarri
lihtsamaid
akordmänguvõtteid ning
lähtub
absoluutsetest
helikõrgustest
(tähtnimedest)
pillimängus;
* helistike: Cduur, a-moll;
G-duur, e-moll
ning F-duur ja
d-moll

* Orffi
pedagoogika –
kaasmängud,
ostinatod,
meloodilisrütmilised
improvisatsioonid;
* rütmimängud
– rütmirondo,
rütmikett,
rütmilismeloodilised
küsimus-vastus
motiivid;
* absoluutse
süsteemi
kasutamine
pillimängus;
* süvendatult
pilli õppinud
õpilaste
rakendamine
musitseerimisel.

Hindamisel
arvestatakse:
* teadmiste ja
muusikaliste
väljendusvahendite rakendamist
pillimängus;
* individuaalset
ja/või rühmas
musitseerimist
lähtudes õpilase
loomulikest
võimetest ja
nende arengust;
*õpilase aktiivset osalemist
instrumentaalansamblis või
orkestris, silmapaistvat esinem.
kooliüritustel
ning kooli
esindamist
konkurssidel ja
võistlustel

Eesti keel
Silbitamine
teksti
rütmistamisel.
Matemaatika
Helipikkused ja
-kõrgused,
taktimõõt,
murrud, helide
vahelised
suhted.
Tööõpetus
Omavalmistatud
muusikateemaliste
mängude
kasutamine
rütmi- ja
astmetöös.

Matemaatika
Noodi-,
helikõrgused,
taktimõõt,
seostamisoskus
(astme- ja
tähtnimed,
helistikud ja
kolmkõlad),
paralleelsed
helistikud.
Tehnoloogiaõpe
tus
Lihtsate pillide
valmistamine.
Kehaline kasv.
Kehapillisaated,
koordinatsioon,
õiged
mänguvõtted.
Füüsika
Heli ja selle
omadused,
liikumine/jõud,
võnkumine,

Orffi instrumentaarium;
akustilised
kitarrid,
trummikomplekt,
plokkflöödid või 6keelsed väikekandled,
omavalmistatud pillid,
rütmikaardid,
rütmimängud.

seostamine
pillimänguga;
D-h
repertuaarist
lähtuvalt.
Muusikaline
liikumine
* Rakendab üksi
ja rühmas
musitseerides
teadmisi
muusikast ning
väljendab
erinevates
muusikalistes
tegevustes oma
loomingulisi ideid
(liikumises).

arvestatakse
õppetegevuse
osana koondhindamisel.

müra.

* Tunnetab ja
rakendab
liikudes
muusika
väljendusvahendeid
* väljendab
liikum. kaudu
erinev. maade
rahvamuusikale iseloomulikke
karaktereid:
(näit.Idamaad
valikuliselt)

* Orffi
pedagoogika;
* individuaalne,
paaris- ja
rühmatöö.

Hindamisel
arvestatakse:
* ülesandes
püstitatud
eesmärkide
täitmist;
* sisu, meeleolu,
ülesehituse ja
erinevate maade
muusika karakterite tunnetam.
ja väljendamist
lähtudes õpilase
loomulikest
võimetest ja
nende arengust.

Kehaline kasv.
Eri maade
rahvamuusikale
iseloomuliku
karakteri ja
muusika
väljendusvahendite kujutamine
liikumise kaudu,
kehapillisaated,
Matemaatika
Muusikapala
vorm.

Liikumiseks sobiv
ruum;
muusikakeskus
HIFI,
DVD-mängija,
CD-d, DVD-d.

* Loob
improvisatsioone keha-,
rütmi- ja plaatpillidel;
* loob kindlas
vormis
rütmilismeloodilisi
kaasmänge
ja/või
ostinato’sid
keha-, rütmija plaatpillidel;
* kasutab
lihtsaid meloodiaid luues
relatiivseid
helikõrgusi
* loob tekste:
regivärsse,
laulusõnu jne;
* väljendab
muus. karakterit ja meeleolu ning enda
loomingulisi
ideid liikumise
kaudu;
*loominguliste
ideede
rakendamine

* Orffi
pedagoogika –
omaloomingulis
ed kaasmängud,
tekstid,
muusikal.
liikumine;
rütmilismeloodilised
improvisatsiooni
d; * rondo- ja
variatsioonivor
m; * lihtsamate
pillide
valmistamine;
* kirjalik töö –
töövihik;
*
infotehnoloogia
–
noodistusprogra
mm(id).

Hindamisel
arvestatakse:
* ülesandes
püstitatud eesmärkide
täitmist; *
muusikaliste
teadmiste ja
väljendusvahendite kasutamist
lähtudes õpilase
loomulikest
võimetest ja
nende arengust.

Eesti keel
Tekstide
loomine.
Kehaline kasv.
Loominguliste
ideede
väljendamine
liikumises,
koordinatsioon,
õiged
mänguvõtted.
Matemaatika
Muusikapala
vorm,
taktimõõdud/
murdarvud
Tööõpetus
Lihtsate pillide
valmistamine.
Arvutiõpetus
Lihtsate
muusikapalade
loomine
muusikaprogr.
kasutades.

Orffi
instrumentaarium,
naturaalklaver,
süntesaator,
akustilised kitarrid,
trummikomplekt,
plokkflöödid/6keelsed väikekandled,
omavalmistatud pillid,
astmetrepp,
rütmikaardid,
rändnoot,
noodijoonestikuga
tahvel.

Omalooming
* Rakendab üksi
ja rühmas
musitseerides
teadmisi
muusikast ning
väljendab
erinevates
muusikalistes
tegevustes oma
loomingulisi ideid
(omaloomingus).

arvutil olemasolevaid
muusikaprogramme
kasut.
Muusika
kuulamine ja
muusikalugu

*Kuulab ja
erist. muusika* Väljendab oma
palades
arvamust kuuldud muusika
muusikast ning
väljenduspõhjendab ja
vahendeid
analüüsib seda
(meloodiat,
muusika oskusrütmi, tempot,
sõnavara kasudünaamikat,
tades suuliselt ja
tämbrit) ning
kirjalikult;
muusikateose
* väärtustab
ülesehitust (2heatasemelist
ja 3-osalist
muusikat elavas ja lihtvormi,
salvestatud
variatsiooni- ja
ettekandes;
rondovormi);
* teab autori* arutleb
õigusi ja sellega
muusika üle ja
kaasnevaid õigusi analüüsib seda
ja kohustusi;
oskussõnavara
* rakendab üksi ja kasutades;
rühmas musit* arvestab
seerides teadmisi
teiste arvamust
muusikast ning
ning põhjenväljendab
dab oma
erinevates
arvamust nii
muusikalistes
suuliselt kui ka
tegevustes oma
kirjalikult;
loomingulisi
*eesti tuntud
ideid;
interpreetide,
* leiab
dirigentide,
iseloomulikke
ansamblite,
jooni teiste maade orkestrite ja
rahvamuusikas
muusika
ning toob eesti
suursündmuste
rahvamuusikaga
tundmine;
võrreldes esile
* eristab kõla
erinevad ja sarna- ja kuju järgi:
sed tunnused.
keelpillid:
poogenpillid
viiul, vioola e
altviiul, tšello,
kontrabass,
näppepillid
harf, kitarr;
puhkpillid:
puupuhkpillid

* Individuaalne,
paaris- ja
rühma-töö;
* vestlus,
arutelu, analüüs;
* Orffi
pedagoogi-ka –
visuaalne kunst,
dramati-seering,
liikumine jne.
* kirjalik töö –
töövihik, essee,
analüüs,
uurimus,
retsensioon,
referaat, plakat
jne; *
infotehnoloogia
– power-point
presentatsioon
jne.

Hindamisel
arvestatakse:
* arutlus-,
väljendus- ja
analüüsioskust
ning oma
arvamuse
põhjendamist
muusika
oskussõnavara
kasutades
(essee, suuline
ette-kanne);
* 2- ja 3-osalise
lihtvormi,
variatsiooni- ja
rondovormi
eristamist;
* hääleliikide
eristamist
kuuldeliselt;
* vokaal- ja
instrumentaalmuusika eristam
* pillirühmade
ja pillide eristam
kõla ja välimuse
järgi,
* sümfoonia-,
puhkpilli-,
keelpilli- ja
rahvapilliorkestri eristam.
kõla ja välimuse
järgi;
* oskust leida
iseloomulikke
jooni ning
võrrelda eesti ja
valitud rahvaste
muusikat.

Eesti keel
Sõnavara, sh
muusikaline,
suuline ja
kirjalik
väljendusoskus
(essee, uurimus,
referaat),
õigekiri,
väitlemine oma
seisukohtade
põhjendamiseks.
Kirjandus
Teose autor,
teksti analüüs.
Kunst
Muusika
meeleolu
visualiseerimine
plakatid, tämber.
Matemaatika
Võrdlemine,
eristam,
muusikapala
vorm,
murdarvud erinevad
taktimõõdud,
loogika –
põhjendus,
analüüs.
Ajalugu
Eesti ja
erinevate maade
kultuurilugu.
Rahvused, riigid
ja nende tavad,
konkurents,
moraal, eetika,
elukutsevalik.
Füüsika
Heli ja selle
omadused,

Muusikakeskus
HIFI, DVD-mängija,
CD-d,DVD-d,VHSid,
heliloojate portreed,
rahvapillide pildid,
internetiühendusega
arvuti,
muusikainstrumentid
e ja orkestrite pildid.

flööt, klarnet,
saksofon,
oboe, fagott;
vaskpuhkpillid
trompet,
metsasarv,
tromboon,
tuuba;
löökpillid:
kindla
helikõrgusega
timpan,
ksülofon;
ebamäärase
helikõrgusega
(rütmipillid)
suur trumm,
väike trumm,
taldrikud jt;
*eristab kõla
järgi pillikoosseise:
orkestrid:
(sümfoonia,
puhkpilli-,
keelpilli-,
rahvapilliork.);
* on tutvunud
Eesti ning
Idamaade
(Araabia,
Iisrael, Hiina,
India, Jaapan,
Indoneesia,
Austraalia)
muusikapärandiga ning
suhtub sellesse
lugupidavalt;
* tunneb eesti
pärimusmuusi
ka tänapäevaseid tõlgendusi
Muusikaline
kirjaoskus ja
oskussõnavara
* Rakendab üksi
ja rühmas
musitseerides
teadmisi
muusikast ning
väljendab
erinevates
muusikalistes

* Mõistab
helivältuste,
rütmifiguuride
ja pausi
tähendust ning
kasutab neid
muusikalistes
tegevustes:
*noodivältused, rütmifiguurid ja

liikumine/jõud,
võnkumine,
müra.
Bioloogia
Kuulmine/kõrv
ja tervishoid,
pärilikkus.
Geograafia
Riigid,
pealinnad,
rahvastik, rassid.
Arvutiõpetus
Muusikanäidete
leidmine ja
kasutamine
internetis,
esitlused.

* Individuaalne,
paaris- ja
rühmatöö;
* kirjalik töö –
töövihik jne.

Hindamisel
arvestatakse:
* muusikalise
kirjaoskuse
rakendamist
laulmisel,
pillimängus,
muusikalises
liikumises,
omaloomingus;
* I, II ja III

Eesti keel
Õigekiri, sh
muusikaline.
Matemaatika
Noodivältused,
taktimõõt, vorm,
sümbolid,
murrud,
paralleelsed
helistikud,

Naturaalklaver,
internetiühendusega
arvuti,
noodistusprogramm,
astmetrepp, rändnoot,
noodijoonestikuga
tahvel, rütmikaardid,
rütmimängud,

tegevustes oma
loomingulisi
ideid;

pausid: (uued)

* mõistab
taktimõõtude
2/4, 3/4, 4/4 ja
laulurepertuaarist tulenevalt
kaheksandik
taktimõõdu
tähendust ning
arvestab neid
musitseerides;
* mõistab
helistike C–a,
G–e, F–d
(repertuaarist
tulenevalt D–
h) tähendust
ning lähtub
nendest
musitseerides;
* kasutab
laulude õppimisel relatiivs.
helikõrgusi
(astmeid) ja
seostab neid
absoluutsete
helikõrgustega
(tähtnimed);
* + kordavalt I
ja II kooliastm
muusikaline
kirjaoskus ja
sõnavara;
* mõistab
oskussõnade
tähendust ja
kasutab neid
praktikas:
a)sümfoonia-,
kammer-,keelpilliorkester,
partituur,
muusikainstr.
nimetused;
b)muusikal,
sümfoonia,
instrumentaalkontsert,
c)rondo,
variatsioon

kooliastme
oskussõnade
rakendamist
muusika
kuulamisel.

eristamine.
Tööõpetus
Rütmi- ja
meloodiakaardid
Kehaline kasv.
Rahvatants
Kunst
Kõlavärv.
Võõrkeel
Itaaliakeelsete
muusikaliste
terminite
tähenduse
mõistmine.
Arvutiõpetus
Muusikaterminitele seletuste
leidmine
internetis,
lihtsate
muusikapalade
loomine
muusikaprogrammi
kasutades.

Õppekäigud
* Huvitub
muusikaalasest
tegevusest ja
väärtustab seda
ning osaleb
kohalikus
kultuurielus

* Arutleb,
analüüsib ja
põhjendab
oma arvamust
muusikaelamuste kohta
suulisel,
kirjalikul või
muul looval
viisil;
* kasutab
arvamust
väljendades
teadmisi ja
muusikalist
oskussõnavara.

* Individuaalne,
paaris- ja
rühma-töö;
* vestlus,
arutelu, analüüs
või muud
loovad väljundid
– visuaalne
kunst, dramatiseering,
liikumine;
* kirjalik töö –
töövihik, essee,
analüüs,
uurimus,
retsensioon,
referaat, plakat
jne.

Hindamisel
arvestatakse:
* oma arvamuse
põhjendamist;
* originaalsust;
*väljendusoskust;
* muusika
oskussõnade
kasutamist;
* tööpanust.

Eesti keel
Õigekiri, sõnavara, sh
muusikaline.
Kunst
Visuaalse
muusikaelamuse
kujutam., plakat
jne.
Kehaline kasv.
Muusikaelam.
kujutamine
liikumise kaudu
ja dramatiseer.
Matemaatika
Loogika,
arutlus-,
analüüsi- ja
põhjendusoskus.
Arvutiõpetus
Teabe otsim. ja
leidm. ürituste,
institutsioonide
kohta, lihtsate
muusikap. loom.
muusikaprogr.
kasut.

Kontserdid,
muusikalavastused,
muusikakoolid,
raamatukogud,
virtuaalsed
õppekäigud,
õuesõpe.

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Kunstid on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade ning oma ajastu mõtteviisidega. Inimeseks
olemine, sotsiaalsed suhted ja maailm on oma erinevates avaldumisvormides kunstide aines, seega
teiste ainevaldkondadega suhestumine on kunstide loomulik osa.
Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
1. Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes
ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi
kujunemist (kunstid, eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia,
käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide kaudu saab eriti hästi teadvustada
kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.
2. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil,
variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja kirjandus, tehnoloogia,
kehaline kasvatus.
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
1) sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning
erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;
2) emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni,
funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; kirjandusest lähtudes vaadeldakse
eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas ja kunstis, teatri- ja filmikunstis;

3) loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära,
õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja värvide
omadusi;
4) matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline
keel, struktuur, sümbolid ja meetodid);
5) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise
protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);
6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat,
reageerimiskiirust ja koordinatsiooni.

Läbivad teemad
Kunstiainetes 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 ja õpilastööde näitustel.
*Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt
arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid
koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma
võimaluste piires.
Õpilast suunatakse:
1) tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
2) analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi;
3) arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma;
4) juhinduma oma käitumises neist põhimõtetest ning hindama iseenda ja kaasinimeste käitumist
nende alusel;
5) osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite väljatöötamises
ning neid järgima;
6) reflekteerima nii iseenda kui ka kaasinimeste käitumispõhimõtete üle, kasutades kõlbeliste
konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi.
Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes toob selgemalt esile väärtushinnangute ja kõlbeliste
normide ühiskondliku ning ajaloolis-kultuurilise mõõtme. Erinevate maailmavaadete ja religioonide
tutvustamisega (ajaloos ning tänapäeval) toetatakse sallivuse ja lugupidava suhtumise ning
maailmavaatelistes küsimustes orienteerumise oskuste kujunemist. Eri allikatest teabe kogumisega,
erinevates õppeainetes käsitletu ning kogemuste põhjal juhitakse õpilasi arutlema väärtuste ja
kõlbelisuse teemade üle, võrdlema erinevaid seisukohti ja põhjendama oma seisukohti, pidades silmas
eelarvamusteta, taktitundelist, avatud ja lugupidavat suhtumist erinevatesse arusaamadesse. Sobilik on
teha uurimisprojekte, mis võimaldavad käsitleda küsimusi sügavamalt ja mitmekülgsemalt.
*Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning
kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga
määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on
kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.

Õpilast suunatakse:
1) mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana;
2) mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse kujundajana;
3) olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende tavadesse ja
loomingusse, taunima diskrimineerimist;
4) tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt
erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja
kogetule;
5) teadvustama ning tundma õppima mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist mitmekesisust;
6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja vastastikku
rikastavate mõjutuste kohta.
Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes on keskne aidata õpilasel mõista, et omaenda tugev
kultuuriline identiteet toetab teda teistes kultuurides orienteerumisel. Õpilasele pakutakse erinevaid
võimalusi omandada kogemusi ning süvendada teadmisi teistest kultuuridest, saada elamusi
erinevatest kunsti- ja kultuurivaldkondadest, sealhulgas võimalust kaasa lüüa kohalike
kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises.
*Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu-ja
töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke
kutsevalikuid.
Teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" seondub muusikas oma võimete ja huvide
teadvustamine, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh
õpioskuste omandamine. Tutvutakse muusika mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning
muusikaga seotud elukutsetega.
Õpilast suunatakse:
1) teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu
kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele;
2) arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise
oskusi;
3) arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt;
4) kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja
koolitusvõimalusi;
5) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, tundma õppima
töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda.
Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub õpilase võimete, huvide, vajaduste ja hoiakute
teadvustamisele, õpioskuste arendamisele ning esmaste kutsevalikutega seostamisele. Õpilasi juhitakse
mõtlema oma võimalikele tulevastele tegevusvaldkondadele ning arutlema, millised eeldused ja
võimalused on neil olemas, et oma soove ellu viia. Tähtis on käsitleda töö ja kutsega seotud
stereotüüpseid suhtumisi kriitiliselt, et need ei muutuks õpilase tulevikuväljavaadete piirajateks.
Õpilasi teavitatakse erinevatest tööharjutamise võimalustest ning julgustatakse neid kasutama.
Õpilasele vahendatakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada
kutsenõustamist.
*Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon" on seotud muusikale 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.
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.

Õpilast suunatakse:
1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades;
2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning
keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus;
3) aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste vastastikustest
mõjudest ning omavahelisest seotusest;
4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning
kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud eetilistes
küsimustes;
5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemide
lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;
6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel erinevates
projektides.
Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes kujundab IKT rakendamise pädevusi igapäevaelus ja
õpingutes. Nende pädevuste kujundamiseks tuleb erinevate õppeainete õpetajatel lõimida oma
ainetundidesse IKT rakendamisel põhinevaid meetodeid ja töövõtteid. Lisaks arvutiklassis peetud
ainetundidele on III kooliastmes soovitatav kasutada nüüdisaegseid IKT vahendeid ka kodutööde ja
õuesõppe puhul.
*Eelnevaga haakub samuti läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus" lõimimine kunstide
õppesse. Muusikas julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate
protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist.
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna
toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena
ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele.
Õpilast suunatakse:
1) väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel
põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist;
2) olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid väljendama;
3) tundma õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat vastutust ja
kohustusi;
4) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist;
5) mõistma enda kui üksikisiku rolli ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda
otsustamisprotsessides;
6) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusse ja selles osalemisse.
Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub ühiskonna eri sektorite (avaliku, tulundus- ja
mittetulundussektori) toimimisele ning nende seostele. Tähtsal kohal on riigi demokraatliku
valitsemise korraldus ning üksikisiku või huvirühma osalemis- ja mõjutamisvõimalused kohaliku ja
ühiskonna tasandi otsuste tegemisel. Kodanikualgatuse ning vabatahtlikuna tegutsemise mõistmiseks
ja motiveerimiseks ning ettevõtlikkuse arendamiseks tutvustatakse õpilasele võimalusi osaleda
tegevustes paikkonna hüvanguks ning teda julgustatakse neis tegevustes osalema.
*Kunstiainetes teadvustatakse muusikaliste tegevuste 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". Kunstides kasutatakse paljusid materjale,
töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe.
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima

tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna
kujundamisele.
a) Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning sotsiaalsete
toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli põhimõtete rakendamine koolis.
b) Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast
tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi.
Õpilast suunatakse:
a) tervise valdkonnas:
1) terviseteadlikkuse arenemisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise väärtustamisele;
2) kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldisi sotsiaalseid oskusi enda ja
teiste turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna kujundamiseks;
3) teadvustama oma otsuste ja käitumise ning selle tagajärgede seost tervise ja turvalisusega;
4) leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid;
5) teadvustama keskkonna mõju oma tervisele.
b) ohutuse valdkonnas:
1) tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku
tekkemehhanismi;
2) vältima ohuolukordadesse sattumist;
3) kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud hoiakuid ja
käitumist;
4) omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda;
5) kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama
kaasliiklejaid;
6) tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, kohustusi ja
vastutust.
Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes pööratakse tähelepanu tervist ja ohutust väärtustavate
hoiakute kujundamisele ning tervisliku ja ohutu käitumise oskuste arendamisele. Õppemeetoditest on
kesksel kohal aktiivõppemeetodid, diskussioon, juhtumianalüüsid, rühmatöö, uurimisprojektid ja
rollimängud. Tähtsal kohal on ka õpilastega korraldatavad klassivälised ennetusprogrammid ning
õpilaste maksimaalne kaasamine tervist edendavatesse ja ümbritseva turvalisust suurendavatesse
tegevustesse.
*Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse erinevatele
keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. Kunstide eriline panus teemade „Keskkonna ja
jätkusuutlik areng" ning „Teabekeskkond" käsitlemisel on valdkondliku vaatenurga lisamine. See
hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ja
visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine.
Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega.
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb
keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu
küsimustele.
Õpilast suunatakse:
1) aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna vastastikustest
seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest;
2) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate
tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega kaasnevatest mõjudest;
3) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist
jätkusuutlikkust;
4) arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil, kujundama
isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi keskkonnaprobleemidele;

5) võtma vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku arengut
toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma tarbimis-valikuid ja eluviisi.
Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub kohalike ning globaalsete keskkonna- ja
inimarenguprobleemide käsitlemisele. Eesmärk on kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, looduskeskkonna haprusest ning inimese sõltuvusest loodusvaradest ja -ressurssidest.
Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, rühmatööd, juhtumiuuringud, arutelud ning
rollimängud. Õpitavad teadmised, oskused ja hoiakud loovad eeldused vastutustundliku ning säästva
suhtumise kujunemiseks oma elukeskkonda ning eetiliste, moraalsete ja esteetiliste aspektide
arvestamiseks igapäevaelu probleemide lahendamisel.
*Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks
inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida
ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi.
Õpilast suunatakse:
1) mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi;
2) valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit olenevalt olukorrast ja vajadusest;
3) määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet;
4) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja teabekeskkondi;
5) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust.
Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes õpitakse mõistma ja analüüsima meedia rolle ühiskonnas,
sealhulgas majanduselus, ning kasutama meediat teabeallikana. Senisest olulisemaks muutub teabe
usaldusväärsuse kriitiline hindamine, kuna õpilane hakkab leitud teavet järjest rohkem kasutama
isiklike otsuste tegemiseks (nt õppimisvõimalusi valides). Õpetus ja kasvatus töös aitavad õpilasel
mõista internetis leiduvaid võimalusi ja ohte ning ennast ja oma privaatsust kaitsta; iseseisev
teabeotsing muutub õpilasele harjumuspäraseks. Läbiva teema käsitlemine loob võimalused
analüüsida meediaga seotud problemaatilisi olukordi (eraellu sekkumine, väärteabe edastamine,
huvide kahjustamine, kallutatud teabe edastamine vms).

Füüsiline õpikeskkond
Muusikatunnid toimuvad spetsiaalselt sisustatud klassiruumis – muusikaklassis, kus on
internetiühendusega arvuti + helikaart, projektor ja ekraan; noodistusprogramm ning MIDIsalvestusprogramm. Muusikaklassi sobib inventar, mis võimaldab luua erinevaid töörühmi ja
liikumiseks vajalikke pindu. Tunde võib pidada ka aulas või mõnes muus liikumist võimaldavas
ruumis.
Muusikaklassis peavad muusikainstrumendid olema paigutatud nii, et neid oleks käepärane kasutada,
ning pillidel peavad olema kindlad hoidmise kohad
Instrumentaarium: naturaalklaver, klaveritool, süntesaator, 6-keelsed väikekandled või plokkflöödid,
akustilised kitarrid.
Orffi instrumentaarium:
1) plaatpillid: sopran-, altkellamäng; sopran-, alt-, bassksülofon; sopran-, altmetallofon;
kromaatiline kõlaplaatide komplekt, pehmed ja kõvad nuiad;

2) rütmipillid: võrutrummid, džembed, bongod, tamburiin, marakaad, kõlapulgad, trianglid,
agogo, kõlakarp/kõlatoru, kastanjetid, guiro, kuljused.
Muud vahendid:
1) muusikakeskus HIFI;
2) noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel, klaviatuuritabel;
3) fonoteek (CDd, DVDd, VHSid)

