
Muusikaõpetus 

 

• Sissejuhatus 

Muusikaõpetus toetab õpilaste individuaalse eripära kujunemist muusikalise eneseväljenduse 

abil. Muusikaõpetuse kaudu kujundatakse harmoonilisi isiksusi, tasakaalustatakse ja toetatakse 

õpilaste emotsionaalset arengut, sh teiste õppeainete omandamisel. Muusikaõpetuse kaudu 

avatakse ja avardatakse võimalusi muusikaga tegelda ja muusikast rõõmu tunda ning toetatakse 

elukestva muusikaharrastuse teket. Eesti ja maailma muusikakultuuri tutvustamise kaudu 

kujundatakse õpilaste muusikalist maitset ning sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid. 

 

Muusika ainekava koostamisel 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 

kujunemisel, tunde- ja mõttemaailma arendamisel ning rikastamisel; 

6) lähtuda õppes õppija vajadustest ning tähtsustada integreeritud tegevusi. 

 

Muusikaõpetuses lähtutakse eesti koolimuusikas välja kujunenud traditsioonidest ja 

põhimõtetest (Riho Päts, Heino Kaljuste), mis toetuvad Zoltán Kodály meetodi ja Carl Orffi 

pedagoogika adapteeritud käsitlusele ning tänapäeva pedagoogika teadmusele ja kogemusele. 

Muusikaõpetuse koostisosad on musitseerimine (laulmine, pillimäng), muusikaline liikumine, 

omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus. 

 

Muusika kaudu kujundatakse ja arendatakse õpilastes järgmisi osaoskusi: 

1) laulmine, 

2) pillimäng, 

3) muusikaline liikumine, 

4) omalooming, 

5) muusika kuulamine. 
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Õppeaine koostisosad ja osaoskused on üksteisega mitmetähenduslikus ja tihedas seoses ning 

neid kujundatakse muusikaliste tegevuste kaudu. Musitseerimise all mõistetakse igasugust 

muusikalist eneseväljendust, nagu laulmist, pillimängu, liikumist ja omaloomingut. 

Musitseerides arendatakse isikupära, omandatakse oskused ja teadmised üksi ning koos 

musitseerimiseks ja loominguliseks eneseväljenduseks. Rühmas või üksi õppides arendatakse 

suhtlemis- ja koostööoskust, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet, sallivust, 

paindlikkust, emotsionaalset kompetentsust ning juhitakse õpilaste enesehinnangut ja 

õpimotivatsiooni. Ühislaulmisega arendatakse sotsiaalseid oskusi ja kujundatakse isamaa-

armastust. Omalooming on seotud lihtsate kaasmängude, saadete, rütmilis-meloodiliste 

improvisatsioonide, muusikalise liikumise ja tekstide loomisega. Muusika kuulamisega 

arendatakse kuulamisoskust, tähelepanu, analüüsivõimet ja võrdlusoskust. Muusikaloos 

tutvustatakse erinevaid karaktereid, väljendusvahendeid, stiile, heliloojaid ja interpreete. 

Muusikalise kirjaoskuse all mõistetakse ainekavas sisalduvat noodikirja lugemise oskust koos 

musitseerimisega. Muusikaõpetuse lahutamatuks osaks on kontserdielu korraldamine koolis, et 

õpilastel tekiks muusika kuulamise harjumus ning nad saaksid ürituste korraldamise ja üritustel 

esinemise kogemuse. 

 

• Eesmärgid 

Muusikaõpetuses taotletakse, et põhikooli lõpuks 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 laulupidude traditsiooni edasikandmise 

protsessis ning mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure; 

7) teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt infotehnoloogia 

ja meedia loodud keskkonda; 

8) teab Eesti ja paikkonna tuntumaid heliloojaid ja interpreete ning väärtustab 

kultuuritraditsioone; 
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9) mõistab, kuidas huvi valdkonna vastu, muusikalised võimed ja teadmised võimaldavad 

kujundada sellest hobi (harrastuse) või tulevad tulevikus kasuks ameti valikul. 

 

Muusikaõpetuse kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1) on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab enda loomingulisi 

võimeid ning väärtustab isikupäraseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi; 

2) kasutab loovtöödes mitmekesiseid muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb eakohaste 

kultuuriliste sõnumite ja väärtushinnangute üle, oskab kujundada oma arvamust ning 

väljendada muusika abil emotsioone; 

3) väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb nii individuaal- kui ka koostööprojektides 

ning peab tähtsaks lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist; 

4) märkab kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab muusika 

osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas, aktsepteerib erinevaid kultuurinähtusi; 

5) väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, tunneb vastutust 

kultuuritraditsioonide säilimise eest, seostab kunsti ja kultuuri ning teaduse ja 

tehnoloogia arengut nii minevikus kui ka tänapäeval; 

6) omab ülevaadet muusikaga seonduvatest elukutsest, ametitest ja edasiõppimise 

võimalustest. 

 

• Pädevused 

Üldpädevused. Põhikoolis on muusikaõpetuse eesmärgiks kujundada õpilastes eakohast 

kunstipädevust: 

• suutlikkus mõista muusika mitmekesisust, arutleda muusika teemadel; 

• väärtustada lähiümbruse, Eesti ja maailma kultuuripärandit; 

• näha eri ajastute ja nüüdisaja kultuuri suhet; 

• kasutada muusika väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks loominguliseks 

tegevuseks, väärtustada enda ja kaaslaste loomingut. 

 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Muusikas rõhutatakse kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil 

põhinevat kultuuriruumi õppija identiteedi osana. Tegevustes väärtustatakse individuaalset ning 

kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate muusikateoste ja –sündmuste 

kaudu toetatakse eetiliste ning esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline 

tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama muusikat eneseväljenduse vahendina, 
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hindama erinevaid ideid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. 

Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist kõikidesse infokanalitesse. 

 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, loovtööd, arutlused ja 

esitlused, ühismusitseerimine ning õppeprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust 

ning aitavad väärtustada üksteise toetamist. Muusikateoste üle arutledes harjuvad õpilased oma 

seisukohti kaitsma ning teiste arvamustest lugu pidama. Muusika teadvustab inimese kui 

keskkonna kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides teadlikult ning jätkusuutlikult tegutsema nii 

looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja virtuaalsetes keskkondades. 

 

Enesemääratluspädevus. Pidev tagasiside andmine ja eneseanalüüsi oskuse arendamine aitavad 

tundma õppida oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset minapilti. Kultuuriliste ja 

sotsiaalsete teemade käsitlemine läbi muusika kuulamise ja laulmise aitab kujundada 

personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. 

 

Õpipädevus. Muusikas kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 

töövormide kaudu, mis võimaldavad õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Nii 

individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded eeldavad info 

hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes olukordades. 

Õpilased saavad ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute sobivust kontrollida, uusi oskusi 

katsetada ning järjekindlalt harjutada. Tagasiside ja eneseanalüüs aitavad suurendada õppija 

rolli oma õpitegevuse juhtijana. 

 

Suhtluspädevus. Muusikas on tähtsal kohal muusikateostest, -stiilidest, -ajastutest jms 

rääkimine, kasutades kirjelduses nii korrektset emakeelt kui ka õppeainele omast 

terminoloogiat. Tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja 

kaitsmine toetavad väljendusoskust ning ainealase oskussõnavara kasutamist. 

 

Ettevõtlikkuspädevus. Vajalike oskuste kujunemist toetavad individuaal- ja rühmatöö, 

uurimuslikud ning probleemipõhised ülesanded ja õpitava sidumine nüüdisaegse 

igapäevaeluga. Väärtustatakse uuenduslikke ning loovaid lahendusi. Praktiline loovtegevus 

annab võimaluse katsetada erinevaid ideede väljendamise ja esitlemise võimalusi, valides 

leidlikult sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse tegevust planeerima 
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ja analüüsima, vastutama tööde lõpetamise ja tulemuse eest. Tutvutakse muusikaga seotud 

elukutsete ning institutsioonidega. 

 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiapädevus. Rakendatavate ülesannete 

lahendamiseks tuleb sõnastada probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja 

analüüsida tulemusi. Õpitakse kasutama kunstimõisteid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), 

võrdlema ja liigitama erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutama sümboleid. Loomeülesandeid 

täites õpitakse kasutama tehnoloogiavahendeid ning innovaatilisi lahendusi, mõistma teaduse 

ja tehnoloogia rolli muusika arengus. 

 

• Lõiming, läbivad teemad 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Arendatakse suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, 

diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust. 

Matemaatika. Arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist, samuti matemaatiliste 

sümbolite, kujundite ning mõistete tundmist. 

Loodusained. Teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, 

õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide omadusi. 

Sotsiaalained. Vaadeldakse suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning eri kultuuride 

kommete ja pärimustega, kunsti ning kultuuri rolli ja muutumist ajaloo eri etappidel. 

Tehnoloogia. Arendatakse loovat mõtlemist, oskust innovaatilisi ideid kavandada ja praktikas 

ellu viia (loomisprotsess, tehnoloogiad ja tehnikad). 

Kehaline kasvatus. Arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja 

koordinatsiooni. 

 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Kujundatakse iseseisva õppimise ja tegutsemise oskust, 

mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ning hoiakute omandamisel. Erinevate 

õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases 

tööelus. Muusika võimaldab õpilastel teadvustada oma võimeid ja huvisid, omandada nii 

ainealaseid kui ka üldisemaid mõtlemis- ning tegutsemisstrateegiaid. Tutvutakse muusika 

mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus, muusikaga seotud ametite ja elukutsetega, 

võimaldatakse vahetult kokku puutuda töömaailmaga. Õpilastele tutvustatakse 

ainevaldkonnaga seotud erialasid ja edasiõppimise võimalusi. 
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Keskkond ja jätkusuutlik areng. Teabekeskkond. Need teemad hõlmavad mitmekülgseid oskusi, 

nagu info leidmine muusika kohta, helilised väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ning 

heliline kujundamine. Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega 

ning autorikaitse probleemidega. Teadvustatakse ümbritsevat loodus- või tehiskeskkonda 

loomingu allikana ja õpitakse keskkonda säästma. Väärtustatakse pärandkultuuri ning 

rahvuskultuuri jätkusuutlikku arengut. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Õpilasi julgustatakse kujundama ja väljendama oma 

seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning ideesid katsetama ja ellu viima. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. Kasutatakse praktiliste loovtegevuste kaudu erinevaid oskusi ja 

vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetades pidevalt muutuvas 

tehnoloogilises elu-, õpi- ning töökeskkonnas toime tuleva inimese kujunemist. 

Tervis ja ohutus. Teadvustatakse muusikaga tegelemise emotsionaalselt tasakaalustavat mõju. 

Kasutatakse instrumente, mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe.  

Väärtused ja kõlblus. Kultuuriline identiteet. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku, 

Eesti ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, pärandkultuuri 

arenemist tänapäevases globaliseeruvas maailmas. Kujundatakse avatud ja lugupidavat 

suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka nüüdisaja kultuurinähtustesse. 

Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. 

Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kultuuriüritustel – kontsertidel, 

laulupidudel jt muusikaüritustel. 

 

• Hindamise alused 

Muusikaõpetuses hinnatakse õpilaste teadmiste ja oskuste rakendamist, arvestades ainekavas 

taotletavaid õpitulemusi ning õppe- ja kasvatuseesmärke muusikaliste osaoskuste lõikes 

alljärgnevalt: 

1) laulmine – aktiivne osavõtt ühislaulmisest, õpitulemustes nimetatud ühislauluvara 

omandamine; 

2) pillimäng – musitseerimine kaasmängudes rühmas ja/või üksi; 

3) omalooming – lihtsa kaasmängu, ostinato või liikumise loomine, ideede välja- 

pakkumine ning teostamine, loomingulisus; 

4) muusika kuulamine ja muusikalugu – muusika üle arutlemine, muusikateoste 

analüüsimine ning oma seisukohtade põhjendamine, osalemine kirjalikes ja suulistes 

aruteludes; 
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5) tunnist osavõtu aktiivsus – aktiivne osalemine tunni eri osades; 

6) tunniväline muusikaline tegevus – osalemine lauluringis, pilliringis, esinemine 

kooliüritustel, kooli esindamine konkurssidel/võistlustel. 

 

 


