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MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Õpilane: 

o tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma võimeid; 

o õpib huvi tundma muusika kui kunstiliigivastu ning kujundab enda esteetilist maitset; 

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

o kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; 

o teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises ning mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure; 

o teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt infotehnoloogia ja meedia loodud keskkonnasse. 

2. 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 

 

3. Ainealane pädevus 

Muusikaõpetuses lähtutakse eesti koolimuusikas väljakujunenud traditsioonidest ja põhimõtetest (Riho Päts, Heino Kaljuste), mis toetuvad 

Zoltän Kodäly meetodi ja Carl Orffi pedagoogika adapteeritud käsitlusele ning tänapäevapedagoogika teadmusele ja kogemusele.  

 

Üldpädevus: 
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Valdkonnapädevus - 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 (esitada laulu vastavalt 

selle meelolule – teksti mõistmine), isikupära teadvustamine (loomingulisus, enese väljendamine muusikainstrumente kasutades), oskus 

uurida varasema kultuuripärandi varasalvi (erinevate rahvaste rahvalaulud ja -tantsud ning valmisolek leida uusi lahendusi muutuvates 

oludes (muusikakuulamise erinevad võimalused – digipädevus).  

 

4. Hindamine  

Hinnatakse peamiselt muusikalisi tegevusi: laulmist, pillimängu ja loovtegevusi.  

Hindamine liigitub kujundavaks ja kokkuvõtvaks hindamiseks. 
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Muusikaõpetus, 2. klass, 2 tundi nädalas, kokku 70 tundi  

Kohustuslik teema 
Õpitulemused (kohustuslike teemade 

kohta) 
Metoodilised soovitused  

 

Soovitused lõimingu 

osas  
 

Soovitused hindamise osas 

(hinnatakse õpilaste teadmisi ja 

oskusi, kuid ei hinnata 

hoiakuid ja väärtusi)  

     

Laulmine,  

pillimäng,  

liikumine, 

omalooming, 

muusika kuulamine. 

 

Õpilane:  

* Osaleb meeleldi muusikalistes 

tegevustes; 

 

* Lähtub muusikat esitades selle sisust 

ja meeleolust. 

 

  

Kõigi õpilaste võimalikult suur 

kaasamine muusikalistesse 

tegevustesse  
 

 

Õppeained 

 

Eesti keel,  

matemaatika,  

loodusõpetus,  

inimeseõpetus,  

tööõpetus   

kunst,  

kehaline kasvatus  

 

 

 

 

Eesmärgiks on  õpilaste 

muusikalise arengu toetamine 

ja loovuse arendamine  

muusikaliste tegevuste kaudu. 

 

 

     

Laulmine 

* Laulab loomuliku 

häälega 

üksinda ja koos teistega 

klassis ning ühe- ja/või 

* Laulab meloodiat käemärkide, 

astmetrepi ja noodipildi järgi ning 

kasutab relatiivseid heli-kõrgusi 

(astmeid); 

* Õpilaste  vokaalsete võimete 

arvestamine ja arendamine 

individuaalsel ja rühmas 

laulmisel (solistid, ansamblid, 

koor); 

Eesti keel  

Õigekiri, silbitamine, 

teksti tähenduse 

mõistmine, 

Laulude laulmise hindamisel 

arvestatakse: 

* loomulikku kehahoidu, selget 

diktsiooni, väljendusrikkust; 
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kahehäälses koolikooris, 

mõistab laulupeo 

tähendust; 

* laulab eesti rahvalaule 

(sh 

regilaule) ning peast 

laule:  

Eesti hümn (F. Pacius), 

„Kirju sügis, tere!", 

„Tiliseb, tiliseb aisakell" 

(L. Wirkhaus), 

„Kevadpidu" (Elagu 

kõik ....). 

 

* Kasutab muusikalisi teadmisi kõigis 

muusikalistes 

tegevustes (laulmisel, rütmiharjutustes). 

  

* laulude õppimine:  

-kuulmise järgi, 

-käemärkide abil, 

-rütmistatud astmenoodi järgi,   

- noodi järgi. 

* Vestlus laulu sisust, 

heliloojast, teksti autorist. 

*Kaanonite rakendamine 

mitmehäälse laulmise 

ettevalmistamiseks. 

* Kajamängud, rütmilis-

meloodilised 

küsimus-vastus motiivid. 

hääldamine, diktsioon, 

laulutekstide autorid.  

 

Matemaatika 

Arvud, helipikkused, 

helikõrgused, 

taktimõõt, laulu vorm, 

võrdlus, liitmine-

lahutamine, 

loendamine, loogika, 

mälu. 

 

Inimeseõpetus  

Kodu, kodumaa- ja 

rahvakalendriteemad;  

aeg (tempo) liiklus. 

 

Kehaline kasvatus  

Laulu- ja ringmängud, 

õige kehahoid ja keha 

tunnetamine laulmisel, 

hingamine.  

 

Kunst/loodusõpetus 

Loodusandide 

(kastanite, tõrude, 

kivide vms) värvimine 

vastavalt astmete 

* 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 arvestatakse 

õppetegevuse osana 

koondhindamisel. 

Astmetega laulmise 

hindamisel 

arvestatakse: 

* ülesandes püstitatud 

eesmärkide täitmist 
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värvile, kasutamine 

astme- ja rütmitöös).  

 

 

Pillimäng 

* Rakendab pillimängu 

kaasmängudes; 

* Kasutab muusikalisi 

teadmisi kõigis 

muusikalistes tegevustes 

(pillimängus). 

* Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille 

lihtsamates kaasmängudes  

* Väljendab pillimängus muusika sisu 

ja meeleolu. 

 

* Rütmimängud – rütmirondo, 

rütmikett, rütmilis-

meloodilised 

küsimus-vastus motiivid; 

* Tähtnimede kasutamine 

plaatpillide ja plokkflöödi/6-

keelse väikekandle 

mänguvõtete omandamisel. 

Matemaatika  

Noodi-, helikõrgused, 

taktimõõt. 

 

Kehaline kasvatus  

Kehapillisaated, 

koordinatsioon, 

hingamine, õiged 

mänguvõtted. 

 

Hindamisel arvestatakse: 

* individuaalset ja/või rühmas 

musitseerimist lähtudes lapse 

loomulikest võimetest ja nende 

arengust; 

*kandle või plokkflöödi 

mänguvõtete 

Omandamiseks valmisolekut 

Muusikaline liikumine 

* Kasutab muusikalisi 

teadmisi kõigis 

muusikalistes 

tegevustes (liikumises) 

* Tunnetab ning väljendab muusika 

sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise 

kaudu; 

* Tantsib eesti laulu- ja ringmänge 

 

Rütmi, meloodia, dünaamika ja 

tempo tajumine ja 

väljendamine liikumise kaudu; 

* Individuaalne, paaris- ja 

rühmatöö. 

Kehaline kasvatus  

Muusikapala  

meeleolu ja sisu 

kujutamine liikumise 

kaudu, 

kehapillisaated, eesti 

laulu- ja ringmängud. 
 

Matemaatika 

Muusikapala 

ülesehitus. 

 

Hindamisel arvestatakse: 

* sisu, meeleolu ja ülesehituse 

tunnetamist ja väljendamist 

lähtudes 

lapse loomulikest võimetest ja 

nende arengust. 

Omalooming 

*Väärtustab enese ja 

teiste 

loomingut; 

* kasutab muusikalisi 

* Loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge 

keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

* kasutab lihtsates kaasmängudes 

astmemudeleid; 

Orffi pedagoogika –

omaloomingulised 

kaasmängud, tekstid, 

muusikaline liikumine; 

Eesti keel  

Õigekiri, liisusalmide, 

regivärsside loomine.  

 

Kehaline kasvatus  

Hindamisel arvestatakse: 

* ülesandes püstitatud 

eesmärkide täitmist; 

* muusikaliste teadmiste ja 

väljendusvahendite kasutamist 
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teadmisi kõigis 

muusikalistes 

tegevustes 

(omaloomingus). 

* loob lihtsamaid tekste: liisusalme, 

regivärsse, laulusõnu jne; 

* kasutab loovliikumist muusika 

meeleolu väljendamiseks. 

rütmilis-meloodilised 

improvisatsioonid; 

* lihtsate rütmipillide 

valmistamine; 

 

Muusikale liikumise 

kujundamine vastavalt 

laulu karakterile, 

kehapillisaated,  

koordinatsioon. 

 

Matemaatika 

Taktimõõt, muusika 

osad. 

Muusika kuulamine ja 

muusikalugu 

* väljendab muusika 

meeleolu ja karaktereid 

kunstiliste vahenditega; 

* eristab kuuldeliselt 

laulu ja pillimuusikat; 

* Väljendab muusika meeleolu ja 

karaktereid kunstiliste vahenditega; 

* Eristab kuulmise abil laulu ja 

pillimuusikat; 

* On tutvunud eesti rahvalaulu ja 

rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, 

lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill). 

* Vestlus, arutelu, 

individuaalne, paaris- ja 

rühmatöö;  

* Dramatiseering, liikumine 

jne; 

* Kirjalik töö – töövihik. 

Eesti keel  

Õigekiri, sõnavara, 

väljendusoskus, 

arutlus. 

 

Kunst  

Muusika meeleolu 

visualiseerimine. 

  

Matemaatika  

Võrdlemine, osad 

muusikas, erinevad 

taktimõõdud, loogika. 
  

Inimeseõpetus  

Aeg (tempo) 

kodu- ja kodumaa.  

Hindamisel arvestatakse: 

* Laulu ja pillimuusika 

eristamist; 

* Eesti rahvapillide tundmist  

Muusikaline kirjaoskus 

ja 

oskussõnad 

* Kasutab muusikalisi 

teadmisi kõigis 

muusikalistes 

* Mõistab TA, TI-TI, TA-A, TA-A-A ja 

TA-pausi tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes: 

* Tajub ja õpib laulma astmetel SO, MI, 

RA, (JO) põhinevad mudelid erinevates 

kõrguspositsioonides 

* Individuaalne, paaris- ja 

rühmatöö;  

* Kirjalik töö – töölehed 

Eesti keel  

Õigekiri, sõnavara, 

väljendusoskus. 

 

Hindamisel arvestatakse: 

* Muusikalise kirjaoskuse ja 

oskussõnade mõistmist ja 

rakendamist laulmisel, 

pillimängus, 
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tegevustes (muusikalises 

kirjaoskuses). 

* Astmetel SO, MI, RA, LE, JO, RAı, 

SOı põhinevad mudelid; 

* Mõistab allolevate oskussõnade 

tähendust ja kasutab neid praktikas: 

a) meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, 

kordamismärk, kahekordne taktijoon, 

noodijoonestik, noodipea, noodivars, 

astmerida, astmetrepp, punkt 

noodivältuse pikendajana; 

b) koorijuht, koor, ansambel, solist, 

eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, 

rahvatants, dirigent, orkester, helilooja, 

sõnade autor; 

c) muusikapala, salm, refrään, kaanon, 

kaasmäng, eelmäng, vahemäng; 

d) rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, 

vaikselt, valjult, 

Matemaatika 

Joon, noodivältused, 

taktimõõt, laulu osad, 

fermaat, sümbolid. 

 

Inimeseõpetus 

Meetrum, vaikselt, 

valjult, tempo. 

 

Kehaline kasvatus 

Rahvatantsud. 

 

Kunst 

Kõlavärv. 

 

muusika kuulamisel, 

muusikalises 

liikumises, omaloomingus. 

 

 


