
  Audentese Erakool 
Põhikool 

Õppeaine nimi: MUUSIKAÕPETUS 
 
 1.klass 
Tundide arv – 70 tundi 
 
1. ÕPETUSE EESMÄRGID  

• äratada muusika vastu huvi ja armastust 

• anda muusika kaudu lastele positiivseid emotsioone 

• õpetada eakohaseid lastelaule, eesti  rahva- ja mängulaule 

• õpetada erinevaid rütmivorme 

• õpetada eristama madalaid ja kõrgeid helisid 

• õpetada kuulama ja nautima muusikat 

• arendada õiget laululist hingamist 

• arendada häält, kõlavat ja vaba tooni laulmisel 

• tutvuda noodikirjaga 
 

2. LÄBIVAD TEEMAD 

• aktiivselt musitseerimine 

• pingevabalt ja loomulikult laulmine  

• muusikalise kirjaoskuse omandamine 

• kuulamiskogemuse omandamine 

• oma tundeelu rikastamine muusikaelamuste kaudu 

• oma muusikalise maitse kujundamine 

• loovliikumise kasutamine erinevate meeleolude ja karakterite väljendamiseks 

 
3. ÕPPESISU  

• Laulmine ja häälearendamine 

• Õige kehahoid  

• Diktsiooni selgus 

• Ilmekuse saavutamine 

• Laulude esitamine liikumise ja rütmipillidega 

• Muusikaline kirjaoskus 

• Pildi maalimine erinevatest lauludest 

• Meetrumi tunnetamine 

• Laulurütmi kaasamängimine 

• Märkide < (valjenedes), > (kahanedes) tundmaõppimine ja kasutamine 

• Muusika kuulamine 

• Laulude ja instrumentide, karakterpalade tundmaõppimine. Muusikapalade meeleolu 
ja karakteri kirjeldamine 

 

4.  ÕPITULEMUSED  

• Laulab kõlava vaba tooniga ja loomuliku hingamisega 
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• Omab õiget kehahoidu ja selget diktsiooni 

• Oskab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule 

• Eristab erinevaid karaktereid muusikas 

• Tunneb lihtsamaid rütmivorme-ta,ti-ti,ta-a,ta-a-a,1 löögiline paus 

• Teab, mida tähendab meetrum 

• Oskab neid kasutada rütmiülesannete lahendamisel. 

• Oskab kasutada: taktijoont, lõpumärki, kordusmärke, noodijoonestikku 

• teab, mida tähendab taktimõõt, fermaat, regilaul 

• teeb vahet erinevatel tantsuliikidel – rahvatants, peotants, ballett, pop-tants 

• teab astmeid SO, RA, MI 

• Oskab kirjeldada muusikateose meeleolu, kasutades oskussõnu piano, forte, kõrge  ja 
madal heli 

• oskab peast ühislaule – „Eesti hümn“, „Kevadel“, „Lapsed tuppa“ 

• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes või iseseisvates palades 

• väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu 

• tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitus loovliikumise kaudu 

• tantsib laulu ja ringmänge 

• tunneb 6-häälse väikekandle mänguvõtteid 

• loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel 

 
5.  HINDAMINE 
Tagasiside õpilase võimekuse ja individuaalse arengu kohta toimub läbi suulise ja/või  
kirjaliku hinnangu andmise 

 
6. KASUTATAV KIRJANDUS 
 
M.Pullerits, L.Urbel – Muusikaõpik 1.klassile 
M.Pullerits, L.Urbel – Muusikaõpetuse töövihik 1.klassile 
M.Pullerits – Õpetaja metoodiline vihik 1.klassile 
L.Urbel, M.Pullerits – Muusikaõpetus 1.klassile 3 CD 
 

2.klass         
Tundide arv – 70 tundi 
 
1.ÕPETUSE EESMÄRGID 

• Vaba ja loomuliku hingamise leidmine laulmisel, mida toetab muusikaline fraas 

• Õige kehahoid laulmisel 

• Kõlalise puhtuse ja emotsionaalsuse taotlemine ühehäälsel laulmisel 

• Laulude esitamine liikumiseja kujundlike liikumistega 

• Lastelaulude õppimine 

• Erinevate rütmivormide õpetamine  
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• Muusika kaudu lastele positiivsete emotsioonide andmine 

2. LÄBIVAD TEEMAD       

• Aktiivselt musitseerimine 

• Pingevabalt ja loomulikult laulmine 

• Muusikalise kirjaoskuse omandamine 

• Kuulamiskogemuse omandamine 

• Oma tundeelu rikastamine muusikaelamuste kaudu 

• Oma muusikalise maitse kujundamine 

• Loovliikumise kasutamine erinevate meeleolude ja karakterite väljendamiseks 

• Plaatpillide ja 6-keelse väikekandle kasutamine saatepillidena 

3.ÕPPESISU 

• Laulmine ja hääle arendamine 

• Õige kehahoid 

• Diktsiooni selgus 

• Ilmekuse saavutamine 

• Laulude esitamine liikumise, rütmipillide ,plaatpillide või 6 keelse 
väikekandle saatel 

• Muusikaline kirjaoskus 

• Meetrumi tunnetamine 

• Laulu rütmi ja rütmiharjutuste kaasamängimine 

• Rütmide ta , ti - ti , ta-a ,ta-a-a ja 1löögiline paus kasutamine 

• Ostinatode kaasmäng lauludele ,pillilugudele 

• Märkide < valjenedes ja  >  kahanedes tundmaõppimine ja kasutamine, 
lõpumärgi ,kordamismärgi ja fermaadi kasutamine 

• Muusika kuulamine-  laulude ja karakterpalade tundmaõppimine ,nende 
meeleolu ja  karakteri kirjeldamine läbi sõnade, liikumise või 
maalimise 

• Muusikaliste väljendusvahendite :meloodia ,rütm ,tempo ,dünaamika, tämber 
kasutamine 

• Relatiivse noodilugemise meetodi kasutamine 

• Eesti regilaulu  ja uuema rahvalaulu laulmise traditsiooniga tutvumine 

4. ÕPITULEMUSED 

• Laulab kõlava, vaba tooniga ja loomuliku hingamisega 

• Omab õiget kehahoidu ja selget diktsiooni 

• Oskab eakohaseid laste-, mängu-, ja mudellaule 

• Eristab erinevaid karaktereid muusikas 

• Tunneb  rütme- ta, ti- ti, ta-a, ta-a-a, 1 löögiline paus 
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• Tunneb 2- ja 3- osalist taktimõõtu 

• Teab, mida tähendab meetrum ja suudab lauldes või pillimängus seda hoida 

• Teab ja oskab kasutada :taktimõõtu ,taktijoont ,lõpumärki, 
kordamismärki, fermaati,  noodijoonestikku ,volti 

• Teeb vahet erinevatel tantsuliikidel –rahvatants, peotants, ballett, pop-tants 

• Teab ,kuidas esitatakse regilaulu ja tunneb eesti rahvapille 

• Mõistab Jo- võtme tähendust ja kasutab seda noodist lauldes 

• Oskab kirjeldada muusikateose meeleolu, kasutades oskussõnu piano, forte, 
kõrge ja madal ,muusika kõlab valjenedes või vaibudes 

• Oskab peast ühislaule –Eesti hümn ,Tiliseb ,tiliseb aisakell 

• Kasutab keha-, rütmi-, ja plaatpille või 6 keelset väikekannelt 
lihtsamates kaasmängudes , iseseisvates palades või loob neid lihtsal 
kujul ise 

• Väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu 

• Tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust 
loovliikumise kaudu 

• Teab laulu ja ringmänge 

• Loob lihtsamaid tekste ise :liisusalme, laulusõnu, regivärsse 

• Eristab kuuldeliselt laulu pillimuusikast 

• Mõistab oskussõnade tähendust :koor ,ansambel, solist, eeslaulja, 
rahvalaul, rahvapill, dirigent, helilooja, sõnade autor 

• Teab ,mida tähendab ja oskab praktikas kasutada: salm, refrään, 
ostinato, kaasmäng, eelmäng, vahemäng, järelmäng, glissando, segno, latern ja volt 

5. HINDAMINE 
        
Tagasiside õpilase võimekuse ja individuaalse arengu kohta toimub läbi 
suulise ja /või kirjaliku hinnangu andmise 

 
6.KASUTATAV KIRJANDUS 
M .Pullerits , L.Urbel- Muusikaõpik 2.klassile 
M.Pullerits, L.Urbel –Muusikaõpetuse töövihik 2.klassile 
M.Pullerits- Õpetaja metoodiline vihik 2. klassile 
L.Urbel, M.Pullerits –Muusikaõpetus 2.klassile 3 CD 

 
3.klass   
Tundide arv - 2 nädalatundi 
 
1.EESMÄRGID 

• Muusika kaudu lastele positiivsete emotsioonide andmine 

• Vaba ja loomuliku hingamise leidmine laulmisel, mida toetab muusikaline fraas 

• Õige kehahoid laulmisel 
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• Kõlalise puhtuse ja emotsionaalsuse taotlemine ühehäälsel laulmisel 

• Tutvustada ja õpetada kahehäälset laulmist 

• Laulude esitamine liikumise ja kujundlike liikumistega 

• Erinevate rütmivormide õpetamine 

• Õpetada lugema noodikirja 

• Astmerea tutvustamine 

•  Muusika kuulamisega kaasnevate vestluste ja analüüsiga rikastada õpilase sõnavara         
ning arendada mõtlemis- ja väljendamisoskust. 

• Õpetada õigeid mänguvõtteid rütmipillidel,plaatpillidel ja 6-keelsel väikekandlel 
mängimiseks 

 

2. LÄBIVAD TEEMAD 
 

•  Aktiivselt musitseerimine 

• Pingevabalt ja loomulikult laulmine 

• Muusikalise kirjaoskuse omandamine 

• Kuulamiskogemuse omandamine 

• Oma tundeelu rikastamine muusikaelamuste kaudu 

• Oma muusikalise maitse kujundamine 

•  Loovliikumise kasutamine erinevate meeleolude ja karakterite väljendamiseks 

• Plaatpillide ja 6-keelse väikekandle kasutamine saatepillidena 
             Rütmipillide ja kehapilli kasutamine laulu kaasmängus 
 

3. ÕPPESISU  

• Laulmine ja hääle arendamine – vaba, kõlav toon laulmisel; selge diktsioon ja 
ilmekus, lastelaulud, eesti ja teiste rahvaste laulud 

•  kaanonid 

• Rütm ja meetrum 2- ja 3-osaline taktimõõt, pausid, rütmikell, rütmilised kaasmängud, 
improvisatsioon 

• Laulab meloodiat käemärkide,astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid 
helikõrgusi 

• Duur ja moll helilaad, kolmkõlad. Algteadmised noodikirjast.  

• Mõisted p , f kasutamine 

• Muusika kuulamine – lastelaulud ja karakterpalad. Muusikažanrid marss, polka, valss. 
Luuletaja, helilooja, solist, ansambel, koor, koorijuht, dirigent 

•  Vokaal ja instrumentaalmuusika eristamine 
 

4.ÕPITULEMUSED 

• Laulab pingevabalt ja loomulikult eakohaseid laste-,mängu- ja mudellaule,kaanoneid 
ning eesti ja teiste rahvaste laule 

• Laulab peast 1.kooliastme ühislaule, Eesti Vabariigi hümni ,koolihümni 



  Audentese Erakool 
Põhikool 

• Omandab muusikalise kirjaoskuse ,teades allolevate helivältuste,rütmifiguuride ja 
pauside tähendust ning kasutab neid muusikalises tegevuses 

• Ta,ti-ti,ta-a,ta-a-a ,ti-ri-ti-ri, ta-i-ri,veerandpaus ja poolpaus 

• Mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning kasutab seda noodist lauldes 

• Mõistab JO võtme tähendust ning kasutab seda noodist lauldes 

• Õpib lauludes tundma JO ja RA astmerida 

• Teab kaanoni kasutamise põhimõtet ja oskab lihtsamaid kaanoneid laulda kahes grupis 

•  Omandab kuulamiskogemusi 

• Eristab kuuldeliselt vokaal ja instrumentaalmuusikat 

• Eristab kuuldeliselt marssi, valssi, polkat 

• Kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid- meloodiat, rütmi, 
tempot, dünaamikat 

• On tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega 

• Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille ning 6-.häälset väikekannelt lihtsamates  
kaasmängudes või iseseisvates palades 

• Väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu 

• Tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu 

• Tantsib laulu ja ringmänge  

• Rikastab oma tundeelu muusikaelamuste kaudu 

• Kujundab oma muusikalist maitset 

• Teab heliloojaid G.Ernesaks,M.Härma, A. Pärt,W.A. Mozart 

• 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) rütm,meloodia,tempo,kõlavärv,vaikselt,valjult,piano,forte,valjenedes,vaibudes,fermaat 
c) tunneb märke latern, segno, volt 
d)koorijuht,koor,ansambel,solist,eeslaulja,rahvalaul,rahvapill,rahvatants,dirigent,helilooja,sõn
ade autor 
e)muusikapala,salm,refrään,kaanon,marss,polka,valss,ostinato, 
  

 
5.HINDAMINE 
Tagasiside õpilase võimekuse ja individuaalse arengu kohta toimub läbi suulise ja/või  
kirjaliku hinnangu andmise 
 

6.KASUTATUD KIRJANDUS 
 
M.Pullerits, L.Urbel – Muusikaõpik 3.klassile 
M.Pullerits, L.Urbel – Muusikaõpetuse töövihik 3.klassile 
L.Urbel, M.Pullerits – Muusikaõpetus 3.klassile 2 CD 
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4.klass 
Tundide arv – 70 tundi 
 
1.EESMÄRGID  

• äratada muusika vastu huvi ja armastust 

• rikastada õpilase tundemaailma 

• peatähelepanu  on vaba ja kõlava tooniga laulmisel 

•  selgeks peavad saama lihtsamad rütmifiguurid, astmenimed ja lihtsam osa 
muusikateooriast 

•  harjutada lapsi tähelepanelikult muusikat kuulama 

• arendada improvisatsioonivõimet  

• arendada loovust,omaloomingut ja  algatusvõimet 

 
2. LÄBIVAD TEEMAD 

• aktiivselt musitseerimine 

• pingevabalt ja loomulikult laulmine 

• muusikalise kirjaoskuse omandamine 

• kuulamiskogemuse omandamine 

• oma tundeelu  rikastamine muusikaelamuste kaudu 

• oma muusikalise maitse kujundamine 

•  musitseerides plaatpillide, rütmipillide , kehapilli  ja 6-keelse väikekandle kasutamine   

• Heliloojad-nende looming ja elulugu 
 

3. ÕPPESISU 

• Meetrum ja rütm  
            ti-ti,ta,ta-a,ta-i-ti,ta-i-ri,ta-a-a-a,ta-a-a-a,ti-ri-ti-ri,ti-ti-ri,ti-ri-ti:  
            2- , 3- ja 4-osaline taktimõõt 

• Rütmimängud  rütmipillidel,plaatpillidel,kehapillil ja 6 -keelsel väikekandlel 

• Meloodia astmed-JO,LE,MI,NA ,SO ,RA,DI ülemine JO,alumised SO,RA,DI  

• Moll ja duur helilaadi eristamine kuulmise järgi, kolmkõlad, absoluutsed 
helikõrgused-C1-C2 

• Dünaamilised varjundid – piano, forte,mezzoforte,mezzopiano,crescendo,diminuendo 

• Erinevad muusikavormid- AB , ABA vorm ja menuett 

• Vokaalmuusika-hääleliigid 

• Instrumentaalmuusika-sümfooniaorkestri erinevad pillirühmad 

• Eesti rahvamuusika- rahvapillid, regilaul 

• Loovliikumise kasutamine erineva karakteri ja meeleolu väljendamiseks 

• Laulmine ja hääle arendamine 

• 2-häälse laulu arendamine 
 

4. ÕPITULEMUSED  

• Laulab vaba ja kõlava tooniga 
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• Oskab peast oma kooliastme ühislaule, Eesti Vabariigi hümni, kooli hümni jne. 

• Tunneb 2-, 3- ja 4-osalist taktimõõtu nii noodi kui kuulmise järgi ja oskab lahendada 
rütmiülesandeid neis taktimõõtudes 

• Mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid 
muusikalistes tegevustes 

• ta,ti-ti,ta-a,ta-a-a,ta-a-a-a,ti-ri-ti-ri,ti-ti-ri,ti-ri-ti,t-ti-ri,ta-i-ti,veerand-, kaheksandik-, 
tervetakt- ja poolnootpaus 

• Laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi  

• Seostab relatiivseid helikõrgusi absoluutsete helikõrgustega-C-C2 

• On omandanud algteadmised noodikirjast 

• Oskab eakohaseid laste-, mängu ja mudellaule 

• Tunneb käsitletud muusikažanre ja vorme 

• Oskab iseloomustada kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades õpitud 
oskussõnavara või kunstilisi vahendeid 

• Seostab muusikapala selle autoriga 

• Kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid 

• Loob lihtsamaid tekste- liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne. 

• 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) rütm,meloodia,tempo,kõlavärv,vaikselt,valjult,piano,forte,fermaat 
c) tunneb märke latern, segno, volt 
d) eeltakt,viiulivõti,klaviatuur,duur-helilaad,moll-helilaad,1.aste ehk põhiheli 
e) koorijuht,koor,ansambel,solist,eeslaulja,rahvalaul,rahvapill,rahvatants,dirigent,helilooja,sõ-
nade autor  
f) muusikapala,salm,refrään,kaanon,marss,polka,valss,ostinato, 
kaasmäng,eelmäng,vahemäng,2-osaline vorm,3-osaline vorm 
g) tämber, hääleliigid(sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass) 
h) pilliliigid(keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klahvpillid) 

• Eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat 

• Eristab kuuldeliselt marssi, valssi, polkat 

• Teab heliloojate loomingut ja tunneb kuuldeliselt ära-V.Tormis, J.S. 
Bach,L.W.Beethoven 

• Kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid- meloodiat, rütmi, 
tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi 

• On tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega 

• Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille ning 6-.häälset väikekannelt lihtsamates  
kaasmängudes või iseseisvates paladesVäljendab pillimängus muusika sisu ja 
meeleolu 

• Tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu 

• Tantsib laulu ja ringmänge 

 



  Audentese Erakool 
Põhikool 

5.  HINDAMINE 
Tagasiside õpilase võimekuse ja individuaalse arengu kohta toimub läbi hindelise hindamise. 

 
6. KASUTATAV KIRJANDUS 
M.Pullerits, L.Urbel – Muusikaõpik 4.klassile 
M.Pullerits, L.Urbel – Muusikaõpetuse töövihik 4.klassile 
L.Urbel, M.Pullerits – Muusikaõpetus 4.klassile-3CD 
 

 
5. klass 
Tundide arv: 35 tundi  
 
1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
1.1. Eesmärgid: 
5. klassi muusikaõpetuses taotletakse, et õpilane  

• tunneb rõõmu muusikast ning arendab musitseerimise kaudu oma võimeid;  

• väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu; 

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

• kasutab muusikalistes tegevustes algkoolis omandatud muusikalist kirjaoskust;  

• teab ja hoiab Eesti rahvuskultuuri traditsioone ja osaleb selle edasikandmises;  

• väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese  igapäevaelu rikastajana;  

 
1.2. Ülesanded: 
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 väärtushinnanguid.  
Muusika õppeaine koostisosad on:  
1) laulmine;  
2) pillimäng;  
3) muusikaline liikumine;  
4) omalooming;  
5) muusika kuulamine ja muusikalugu;  
6) muusikaline kirjaoskus;  
7) õppekäigud.  
 
5.klassi muusikatundide ülesanneteks on:  

• ühe- ja kahehäälne laulmine, oma hääle ja esinemisjulguse arendamine;  

• astmenimede kasutamine laulude õppimisel;  

• kuulatud muusikapalade iseloomustamine, tuginedes muusika 
väljendusvahenditele ja varemõpitud oskussõnu kasutades;  

• julgustada ja toetada loomingulist eneseväljendust;  

• pillimänguoskuste arendamine ja rakendamine;  

• muusika karakteri väljendamine liikumises;  
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• muusika väljendusvahendite tundmaõppimine ja  kasutamine erinevates 
muusikalistes tegevustes;  

• Eesti rahvamuusikaga tutvumine; 

• õppekäikudel ja koolikontsertidel  kuulatu ja nähtu analüüsimine; 
 

2. LÄBIVAD TEEMAD 

• Väärtused ja kõlblus  

• Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine 

• Kultuuriline identiteet 

• Tehnoloogia ja innovatsioon  

 
3. AINESISU  
 Laulmine  
Õpilane:  

• laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni 
ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt;  

• laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste 
laule;  

• laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn” (F. Pacius), „Kas tunned maad” (J. 
Berad), „Meil aiaäärne tänavas” (eesti rahvalaul), „Jönkadi, jönkadi, jõulud tulevad“, 
„Mardilaul“, „Laulge, poisid“ (eesti rahvalaulud) „Haldjate jõuluöö” (V.Sefve).  

 

 Pillimäng  
Õpilane:  

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

• rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või plokkflöödi mänguvõtteid;  
 

Muusikaline liikumine  
Õpilane:  

• tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;  

• tantsib eesti laulu- ja ringmänge;  
 

 Omalooming  
Õpilane:  

• loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, 
rütmi- ja plaatpillidel;  

• loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne;  
 

Muusika kuulamine ja muusikalugu  
 
Õpilane:  

• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, 
tempot, dünaamikat;  



  Audentese Erakool 
Põhikool 

• kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor, 
bariton, bass), kooriliike (laste-, poiste-, mees-, nais-, segakoor); koore ja dirigente 
kodukohas; tuntumaid Eesti koore;  

• tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille, -tantse; oskab nimetada eesti  
           rahvamuusika suursündmusi;  

• iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades 
muusika  

 

Muusikaline kirjaoskus  
Õpilane:  

• mõistab rütmipüramiidi  helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning oskab 
neid musitseerimisel kasutada:  

• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 tähendust ning arvestab neid musitseerides;  

• mõistab duur-, moll-helilaadi ja astmenimede tähendust ning kasutab neid  
musitseerides;  

• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas:  
a) klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, kolmkõla, astmenimed, helistik, toonika ehk 

põhiheli; 
b) regilaul, uuem rahvalaul, rahvalik muusika, eesti  rahvapillid, eesti rahvatantsud;  

b) vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, dirigent, orkester;    
c) hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid (keelpillid,  
puhkpillid, löökpillid, klahvpillid);  
d) tempo, dünaamika, tämber 

• kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.  
  

Õppekäigud  
Õpilane:  

• arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul  

• looval viisil;  
 

4. ÕPITULEMUSED  
5.klassi lõpetaja   

• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika 
kuulamises, liikumises 

• laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades;  

• oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning 
toetab ja tunnustab kaaslasi;  

• oskab laulda eesti rahvalaule (sh regilaulud, uuemad rahvalaulud, rahvalikud 
laulud ja laulumängud) ning peast ühislaule;  

• kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi; kasutab 
laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid);  

• julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka  
erinevates muusikalistes eneseväljendustes,  
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• eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;  

• tunneb ja oskab iseloomustada  eesti rahvamuusikat 

 
5.  HINDAMINE 
Muusika õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja Audentese 
Erakoolis  kehtestatud hindamise  korraldusest.  
Kujundav hindamine muusikaõpetuses annab tagasisidet õpilase võimekuse ja tema 
individuaalse arengu kohta, stimuleerib ning motiveerib õpilast parematele tulemustele ja 
enesearendusele. 
Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes.   
 
Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse komponente:  

• laulmist,  

• pillimängu,  

• muusikalist liikumist ja omaloomingut, 

• muusika kuulamist ja muusikalugu, 

• muusikalist kirjaoskust,  

• õpilase aktiivsust ning tunnist osavõttu,  

• hinnangut enese ja kaasõpilaste osalemisele ning saavutustele õppes,  

• õpilase aktiivset osalemist koolikooris/ansamblis, silmapaistvat esinemist 
kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel.   

 
Kooli õppekavas nõutud õpitulemusi hinnatakse suuliste sõnaliste ning numbriliste hinnetega. 
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis 
on hindamise kriteeriumid. Õpitulemuste hindamise põhimõtted ja kord lepitakse kokku 
õppeaasta alguses. Numbrilised hinded tehakse teatavaks e-kooli kaudu.  
 
Järelvastamise kord on kehtestatud Audentese Erakooli hindamise korralduses.  
 
Kokkuvõttev hindamine toimub 2 korda õppeaastas: II veerandi ja IV veerandi lõpus. 
Poolaasta hinnetest kujuneb õpilase aastahinne.  

 
6. KASUTATAV KIRJANDUS 
 
Heli Roos „Muusikaõpik 5. klassile“ AS BIT 2010 + CD-komplekt 
Heli Roos „Muusika töövihik 5. klassile“  

 
                      

6. klass 
Tundide arv: 35 tundi  
 

1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
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1.1.Eesmärgid: 
6.klassi muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

• tunneb rõõmu muusikast ning musitseerimisest, arendab muusikaliste tegevuste 
kaudu oma võimeid;  

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

• väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu,  mõtleb ja tegutseb 
loovalt  

• kasutab muusikalistes tegevustes algkoolis omandatud muusikalisi teadmisi ja 
oskusi;  

• teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, mõistab ja austab erinevaid 
rahvuskultuure;  

• väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu 
rikastajana.  

 

1.2.Ülesanded: 
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 väärtushinnanguid.  
Muusika õppeaine koostisosad on:  
1) laulmine;  
2) pillimäng;  
3) muusikaline liikumine;  
4) omalooming;  
5) muusika kuulamine ja muusikalugu;  
6) muusikaline kirjaoskus;  
7) õppekäigud.  
 
6.klassi muusikatundide ülesanneteks on:  

• ühe- ja kahehäälne laulmine, oma hääle arendamine;  

• teadvustada ja tähtsustada ühislaulmise kui rahvusliku kultuuritraditsiooni olulist 
rolli. 

• astmenimede kasutamine laulude õppimisel;  

• pillimänguoskuste arendamine ja rakendamine;  

• kuulatud muusikapalade iseloomustamine, tuginedes muusika 
väljendusvahenditele ja varemõpitud oskussõnu kasutades;  

• eri rahvaste tantsude karakteri väljendamine liikumises;  

• muusika väljendusvahendite tundmaõppimine ja  kasutamine erinevates 
muusikalistes tegevustes;  

• Eesti laulupidude traditsiooniga tutvumine 

• erinevate Euroopa maade muusikakultuuridega tutvumine 

• õppekäikudel ja koolikontsertidel  kuulatu ja nähtu analüüsimine. 
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2. LÄBIVAD TEEMAD 

• Väärtused ja kõlblus  

• Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine 

• Kultuuriline identiteet 

• Tehnoloogia ja innovatsioon  

 
3. AINESISU  
  Laulmine  

Õpilane:  

• laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge 
diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt;  

• rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja 
rühmas lauldes; seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) absoluutsete 
helikõrgustega g–G2;  

• laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn” (F. Pacius), „Eesti lipp” (E. Võrk), 
„Kas tunned maad” (J. Berat), „Kui Kungla rahvas” (K. A. Hermann), „Mu isamaa 
armas” (saksa rahvalaul), „Meil aiaäärne tänavas” (eesti rahvalaul), „Püha öö” (F. 
Gruber).  

  

Pillimäng  
Õpilane:  

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

• kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi.  
  

Muusikaline liikumine  
Õpilane:  

• tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;  

• tantsib eesti laulu- ja ringmänge;  
 

Omalooming  
Õpilane:  

• loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, 
rütmi- ja plaatpillidel;  

• loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne;  
 

 Muusika kuulamine ja muusikalugu  
Õpilane:  

• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, 
tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi;  

• teab Eesti laulupidude traditsiooni; oskab nimetada tuntud kooriheliloojaid ja 
rahvusliku ärkamisaja tegelasi 

• kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja 
löökpillid) ja sümfooniaorkestrit;  
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• on tutvunud Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Suurbritannia, Iiri, Poola, 
Austria, Ungari või Saksa muusikatraditsioonidega ja suhtub neisse lugupidavalt;  

• iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades 
muusika oskussõnavara;  

• on tuttav muusikateoste autorsuse teemaga.  
  

Muusikaline kirjaoskus  
Õpilane:  

• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab 
neid muusikalistes tegevustes: Ti-tiri, Tiri-ti, Tai-ti, ti, ti-paus 

• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja eeltakti tähendust ning arvestab neid 
musitseerides;  

• kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ning seostab neid 
absoluutsete helikõrgustega (tähtnimedega);  

• mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g–G2 tähendust 

• mõistab duur-, moll-helilaadi ja helistike C–a, G–e, F–d tähendust ning kasutab 
neid musitseerides;  

• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas:  
a) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused  
(tähtnimed), helistik, toonika ehk põhiheli; 
b) vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, interpreet, improvisatsioon;   
c) tempo, andante, moderato, allegro, largo, ritenuto, accelerando, dünaamika, piano, 
forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, fortissimo, crescendo, diminuendo;  

• kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.  
  

Õppekäigud  
Õpilane:  

• arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või 
muul looval viisil ning kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 

 
 

4.  ÕPITULEMUSED  
6. klassi lõpetaja:  

• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises,  
liikumises;  

• laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades;  

• oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;  

• kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid);  

• kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi;  

• julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka  
erinevates muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi kasutades;  

• kirjeldab kuulatavat muusikat ning põhjendab oma arvamust suunavate küsimuste ja 
omandatud muusika oskussõnade abil; mõistab autorsuse tähendust;  
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• eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;  

• leiab iseloomulikke jooni eesti ja teiste maade rahvamuusikas.  

• oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja  
tunnustab kaaslasi;  

 
5. HINDAMINE 
Muusika õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja Audentese 
Erakoolis  kehtestatud hindamise  korraldusest.  
Kujundav hindamine muusikaõpetuses annab tagasisidet õpilase võimekuse ja tema 
individuaalse arengu kohta, stimuleerib ning motiveerib õpilast parematele tulemustele ja 
enesearendusele. 
Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes.   
 
Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse komponente:  

• laulmist,  

• pillimängu,  

• muusikalist liikumist ja omaloomingut, 

• muusika kuulamist ja muusikalugu, 

• muusikalist kirjaoskust,  

• õpilase aktiivsust ning tunnist osavõttu,  

• hinnangut enese ja kaasõpilaste osalemisele ning saavutustele õppes,  

• õpilase aktiivset osalemist koolikooris/ansamblis, silmapaistvat esinemist 
kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel.   

 
Kooli õppekavas nõutud õpitulemusi hinnatakse suuliste sõnaliste ning numbriliste hinnetega. 
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis 
on hindamise kriteeriumid. Õpitulemuste hindamise põhimõtted ja kord lepitakse kokku 
õppeaasta alguses. Numbrilised hinded tehakse teatavaks e-kooli kaudu.  
 
Järelvastamise kord on kehtestatud Audentese Erakooli hindamise korralduses.  
 
Kokkuvõttev hindamine toimub 2 korda õppeaastas: II veerandi ja IV veerandi lõpus. 
Poolaasta hinnetest kujuneb õpilase aastahinne.  

 
6. KASUTATAV KIRJANDUS 
Heli Roos „Muusikaõpik 6. klassile“ AS BIT 2013 + CD-komplekt 
Heli Roos „Muusika töövihik 6. klassile“ AS BIT 2012 
                  

 
7.klass 
Tundide arv:  35 tundi  
 

1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED  
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1.1.Eesmärgid: 
Muusikaõpetuses taotletakse, et 7. klassi õpilane : 

• omandab muusikatundides loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunneb rõõmu 
muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma 
loomingulisi  võimeid;  

• oskab kasutada mitmekesiseid muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb kultuuriliste 
sõnumite ja väärtushinnangute üle; oskab kujundada oma arvamust ning väljendada 
oma emotsioone; 

• teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone; 

• tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset; 
väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana 

• mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste 
kaudu; kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse 
põhialuseid; 

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

 

1.2.Ülesanded: 
7.klassi lõpetaja  

• laulab ühe- ja kahehäälselt klassitunnis ning tuleb toime kahe- või kolmehäälsete 
lihtsate kaanonite laulmisega; 

• on omandanud relatiivsete helikõrguste (astmete) kasutamise oskuse, lauldes noodist 
lihtsamaid meloodiaid; 

• osaleb repertuaarivalikul ning põhjendab oma seisukohti:  

• oskab rakendada lihtsaid võtteid pillimängus nii  üksi kui ka  koos musitseerides; 

• väljendab isiklikke ja  põhjendatud seisukohti  erinevate pillide ja rahvaste muusika 
kuulamisel, põhjendab arvamust argumenteeritult, nii suuliselt kui ka kirjalikult, 
toetudes muusika oskussõnavarale; 

• oskab väljendada muusika meeleolu, stiili ja vormi liikumise kaudu lähtuvalt 
kujutlusvõimest; 

• leiab ja kasutab sobivaid muusika väljendusvahendid oma  loominguliste ideede 
teostamiseks;   

• omandab kuulamiskogemusi, analüüsib teatris, kontserdil ja jm õppekäikudel kuuldud 
muusikat  

• oskab analüüsida ja anda adekvaatset hinnangut  nii  enda kui klassikaaslaste oskuste 
ja osalemise kohta  muusikalistes tegevustes nii individuaalses kui ka rühmatöös.  

 

2. LÄBIVAD TEEMAD:  

• Väärtused ja kõlblus: muusika õppetegevuste kaudu  tutvutakse kohaliku ja maailma 
kultuuripärandiga,. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja 
emotsioonide loomingulist väljendamist. Osaletakse ühiseid väärtusi kujundavatel 
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muusikasündmustel (kontserdid ja muusikaetendused). Tähtsustatakse õpilaste endi 
osalemist ja esinemist muusikaüritustel. 

• Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:  tutvutakse muusika  mitmekülgsete 
väljunditega igapäevaelus ning muusikaga  seotud elukutsetega, kujundatakse 
positiivset suhtumist elukestvatesse hobidesse (pillimäng, kooris laulmine).   

• Kultuuriline identiteet:  teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, väärtustatakse 
Eesti kultuurile omaseid muusikailminguid, kujundatakse avatud ja lugupidavat 
suhtumist erinevate maade  kultuuritraditsioonidesse.  

• Teabekeskkond: ettekannete koostamise jm koduste tööde kaudu arendatakse  
mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine muusika kohta, helilise ja 
visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline 
kujundamine.  Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega 
ning autorikaitse  küsimustega. 

• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: muusikas julgustatakse kujundama ja väljendama 
oma seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede 
arendamist ja elluviimist.   

• Tervis ja ohutus : õpitakse tundma heli e. hääle mõju inimorganismile (hääleorganid, 
häälehoid, kuulmisorganid, müra kahjustav toime).  

• Tehnoloogia ja innovatsioon: tutvutakse  muusikainstrumentide loomiseks vajalikke 
materjalidega ning nende arenguga.   

 
 

3. ÕPPESISU 7. KLASSIS 
 
Laulmine 
Õpilane: 

• 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 põhjendab oma seisukohti; 

• mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab 
neid meloodiat õppides; 

• laulab peast ühislaule: ”Mul meeles veel” (R. Valgre), „Eesti hümn“ (F. Pacius), „Jää 
vabaks, Eesti meri“ (V. Oksvort), „Eestlane olen ja eestlaseks jään“ (A.Mattiisen), 
„Kalevite kants“(P. Veebel), ”Majakene mere ääres“ (Ü. Vinter)   

 

Pillimäng 
Õpilane: 

• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset väikekannelt 
kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades; 
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Muusikaline liikumine 
Õpilane: 

• tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid; 

• väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale iseloomulikke 
karaktereid; 

 

Omalooming 
Õpilane: 

• loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

• loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, rütmi- ja 
      plaatpillidel; 

 

Muusika kuulamine ja muusikalugu 
Õpilane: 

• eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-ja löökpille, teab nimetada Eesti parimaid 
pillimängijaid, orkestreid, dirigente.  

• tunneb ja oskab seletada heli e. hääle tekkimise põhimõtet, oskab kasutada mõisteid  
herts, detsibell, kammertoon, infrahelid, ultrahelid, kaja, akustika.   

• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, 
tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust (AB ja ABA-vorm);  

• on tutvunud Idamaade muusikapärandiga ( Araabia, India, Hiina, Jaapani, Indoneesia, 
juudi muusika ja kultuur) ning suhtub sellesse lugupidavalt; 

• arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja 
arvestab teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

• tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid õigusi ja kohustusi  
 

Muusikaline kirjaoskus. 
Õpilane: 

• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust  

 
• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt 3/8 ja 6/8  

taktimõõtude tähendust ning arvestab neid musitseerides; 

• kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete 
      helikõrgustega (tähtnimed); 

• mõistab helistike C–a, G–e, F–d tähendust ning lähtub nendest musitseerides; 

• mõistab muusikainstrumentidega seotud  oskussõnade tähendust ja kasutab neid 
praktikas; 

• mõistab ja kasutab kordavalt I ja II kooliastmes omandatud muusikalist kirjaoskust ja 
oskussõnavara. 
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Õppekäigud 
Õpilane: 

• arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, 
kirjalikul  või muul looval viisil (koolikontserdid 2 korda õppeaastas) 

• kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara 
 

4. ÕPITULEMUSED  
7.klassi  lõpetaja: 

• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning aktsepteerib muusika erinevaid 
avaldusvorme; 

• laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma hääle omapärast;  

• oskab laulda eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast klassi ühislaule; 

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

• kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid); rakendab üksi ja rühmas 
musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates muusikalistes tegevustes 
oma loomingulisi ideid; 

• väljendab oma arvamust kuuldud muusikast ning põhjendab ja analüüsib seda muusika 
            oskussõnavara kasutades suuliselt ja kirjalikult; 

• leiab iseloomulikke jooni Idamaade  rahvaste muusikas ning toob eesti 
rahvamuusikaga võrreldes esile erinevad ja sarnased tunnused; 

• on tutvunud  autoriõiguste ning sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega;  

• kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes. 

 
5.  HINDAMINE 
Muusika õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja Audentese 
Erakoolis  kehtestatud hindamise  korraldusest.  
Kujundav hindamine muusikaõpetuses annab tagasisidet õpilase võimekuse ja tema 
individuaalse arengu kohta, stimuleerib ning motiveerib õpilast parematele tulemustele ja 
enesearendusele. 
Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes.   
 
Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse komponente:  

• laulmist,  

• pillimängu,  

• muusikalist liikumist ja omaloomingut, 

• muusika kuulamist ja muusikalugu, 

• muusikalist kirjaoskust,  

• õpilase aktiivsust ning tunnist osavõttu,  

• hinnangut enese ja kaasõpilaste osalemisele ning saavutustele õppes,  

• õpilase aktiivset osalemist koolikooris/ansamblis, silmapaistvat esinemist 
kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel.   
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Kooli õppekavas nõutud õpitulemusi hinnatakse suuliste sõnaliste ning numbriliste hinnetega. 
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis 
on hindamise kriteeriumid. Õpitulemuste hindamise põhimõtted ja kord lepitakse kokku 
õppeaasta alguses. Numbrilised hinded tehakse teatavaks e-kooli kaudu.  
 
Järelvastamise kord on kehtestatud Audentese Erakooli hindamise korralduses.  
 
Kokkuvõttev hindamine toimub 2 korda õppeaastas: II veerandi ja IV veerandi lõpus. 
Poolaasta hinnetest kujuneb õpilase aastahinne.  

 
8. KASUTATAV KIRJANDUS 

Sepp, A., Skuin, A., Sepp, K. (2011). Muusikaõpetuse õpik 7. klassile. Avita. 

Sepp, A., Skuin, A., Sepp, K. (2011). Muusikaõpetuse töövihik 7. klassile. Avita. 

Sepp, A., Skuin, A., Sepp, K. (2011). Muusikaõpetus 7. klassile. Kaksik-CD. Avita. 

                     

 
8 klass 
Tundide arv:  35 tundi  
 

1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED  
 
1.1.Eesmärgid: 
Muusikaõpetuses taotletakse, et 8. klassi õpilane : 

• omandab muusikatundides loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunneb rõõmu 
muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma 
loomingulisi  võimeid;  

• oskab kasutada mitmekesiseid muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb kultuuriliste 
sõnumite ja väärtushinnangute üle; oskab kujundada oma arvamust ning väljendada 
oma emotsioone; 

• teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone; 

• tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset; 
väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana 

• mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste 
kaudu; kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse 
põhialuseid; 

• teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt 
infotehnoloogia ja meedia loodud keskkonda; 

• on võimeline teostama muusika-teemalise loovtöö.  
 

1.2. Ülesanded: 
8.klassi lõpetaja  
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• laulab ühe- ja kahehäälselt klassitunnis ning tuleb toime kahe- või kolmehäälsete 
lihtsate kaanonite laulmisega; 

• on omandanud relatiivsete helikõrguste (astmete) kasutamise oskuse, lauldes noodist 
lihtsamaid meloodiaid; 

• osaleb repertuaarivalikul ning põhjendab oma seisukohti:  

• oskab rakendada lihtsaid võtteid pillimängus nii  üksi kui ka  koos musitseerides; 

• väljendab isiklikke ja  põhjendatud seisukohti  erinevate pillide ja rahvaste muusika 
kuulamisel, põhjendab arvamust argumenteeritult, nii suuliselt kui ka kirjalikult, 
toetudes muusika oskussõnavarale; 

• oskab väljendada muusika meeleolu, stiili ja vormi liikumise kaudu lähtuvalt 
kujutlusvõimest; 

• leiab ja kasutab sobivaid muusika väljendusvahendid oma  loominguliste ideede 
teostamiseks;   

• omandab kuulamiskogemusi, analüüsib teatris, kontserdil ja jm õppekäikudel kuuldud 
muusikat;   

• oskab analüüsida ja anda adekvaatset hinnangut  nii  enda kui klassikaaslaste oskuste 
ja osalemise kohta  muusikalistes tegevustes nii individuaalses kui ka rühmatöös.  

 

2. LÄBIVAD TEEMAD:  

• Väärtused ja kõlblus: muusika õppetegevuste kaudu  tutvutakse kohaliku ja maailma 
kultuuripärandiga. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide 
loomingulist väljendamist. Osaletakse ühiseid väärtusi kujundavatel 
muusikasündmustel (kontserdid ja muusikaetendused). Tähtsustatakse õpilaste endi 
osalemist ja esinemist muusikaüritustel. 

• Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:  tutvutakse muusika  mitmekülgsete 
väljunditega igapäevaelus ning muusikaga  seotud elukutsetega, kujundatakse 
positiivset suhtumist elukestvatesse hobidesse (pillimäng, kooris laulmine).   

• Kultuuriline identiteet:  teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, väärtustatakse 
Eesti kultuurile omaseid muusikailminguid, kujundatakse avatud ja lugupidavat 
suhtumist erinevate maade  kultuuritraditsioonidesse.  

• Teabekeskkond: loovtöö vm  ettekannete koostamise jm koduste tööde kaudu 
arendatakse  mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine muusika kohta, 
helilise ja visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja 
heliline kujundamine.  Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja 
ohtudega ning autorikaitse  küsimustega. 

• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: muusikas julgustatakse kujundama ja väljendama 
oma seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede 
arendamist ja elluviimist.   

• Tehnoloogia ja innovatsioon: tutvutakse  muusikainstrumentide loomiseks vajalikke 
materjalidega ning nende arenguga, 20 sajandil loodud elektroonilise ning digitaalse 
muusikatehnikaga, muusika salvestamise ja taasesitamise vahenditega läbi ajaloo.    
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3. ÕPPESISU 8. KLASSIS 
Laulmine 
Õpilane: 

• laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge 
diktsiooni, puhta intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava 
muusikapala stiili;  

• laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid 
ning eesti ja teiste rahvaste laule;  

• osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti; 

• mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab 
neid meloodiat õppides; 

• laulab peast ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), ”Laul Põhjamaast“ (Ü.Vinter), 
„Kaunimad laulud“ (A.Saebelmann), ”Isamaa ilu hoieldes” (A. Mattiisen), ” Oma 
laulu ei leia ma üles”  (V. Ojakäär) 

 

Pillimäng 
Õpilane: 

• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset väikekannelt 
kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades; 

• rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub 
absoluutsetest  helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus 

 

Muusikaline liikumine 
Õpilane: 

• tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid; 

• väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid 
(Ladina- Ameerika tantsude lihtsamad sammud); 

 

Omalooming 
Õpilane: 

• loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

• loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, rütmi- ja 
      plaatpillidel; 

 

Muusika kuulamine ja muusikalugu 
Õpilane: 

• eristab kõla ja kuju järgi klahvpille ja elektrofone,  teab nimetada Eesti ja maailma 
parimaid instrumentaliste, heliloojaid, ansambleid ja orkestreid;  

• on tutvunud IT võimalustega muusikas;  

• on tutvunud Hispaania, Ladina-Ameerika ja Põhja-Ameerika muusikapärandiga ning 
selle mõjutustega kasaja muusikale, suhtub sellesse lugupidavalt; 
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• on tutvunud ja eristab kuulmise järgi pop- ja rockmuusika stiile  20. sajandil, oskab 
nimetada erinevate stiilide esindajaid (tuntud muusikuid, bände ja artiste); 

• on tutvunud tähtsamate muusika salvestamise ja taasesitamise vahenditega läbi ajaloo;  

• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, 
tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust (AB ja ABA-vorm);  

• arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja 
arvestab teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

• tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid õigusi ja kohustusi; oskab näha seoseid 
muusika ja ärimaalima vahel.   

 

Muusikaline kirjaoskus. 
Õpilane: 

• tunneb bassivõtime tähendust  ja kasutab seda musitseerimisel; 

• tunneb akordi ja intervalli mõistet, kasutab akordsaadet (kitarril laulu saates); 

• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust  

                           
• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt 3/8 ja 6/8  

taktimõõtude tähendust ning arvestab neid musitseerides; 

• kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete 
      helikõrgustega (tähtnimed); 

• mõistab helistike C–a, G–e, F–d, D-h  tähendust ning lähtub nendest musitseerides; 

• mõistab ja kasutab muusikat analüüsides järgnevaid  oskussõnu: popmuusika, 
rockmuusika, elektrofon, klahvpill, euroameerika muusika, afroameerika muusika, 
spirituaal, gospel, blues, rütmimuusika, kunstmuusika, rahvamuusika. 

• mõistab ja kasutab kordavalt I ja II kooliastmes omandatud muusikalist kirjaoskust ja 
oskussõnavara. 

 

Õppekäigud 
Õpilane: 

• arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, 
kirjalikul  või muul looval viisil (koolikontserdid 2 korda õppeaastas) 

• kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara. 
 

4. ÕPITULEMUSED  
8.klassi  lõpetaja: 

• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning aktsepteerib muusika erinevaid 
avaldusvorme; 

• laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma hääle omapärast;  

• oskab laulda eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast klassi ühislaule; 

• oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos 
musitseerides; 
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• kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid); rakendab üksi ja rühmas 
musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates muusikalistes tegevustes 
oma loomingulisi ideid; 

• on tutvunud pop-ja rockmuusika ajalooga ning väljendab oma arvamust kuuldud 
muusikast ning põhjendab ja analüüsib seda muusika 

            oskussõnavara kasutades suuliselt ja kirjalikult; 

• leiab iseloomulikke jooni Hispaania, Ladina-Ameerika ja Põhja Ameerika  rahvaste 
muusikas ning toob eesti rahvamuusikaga võrreldes esile erinevad ja sarnased 
tunnused; 

• on tutvunud  autoriõiguste ning sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega;  

• kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes. 

 
5.  HINDAMINE 
Muusika õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja Audentese 
Erakoolis  kehtestatud hindamise  korraldusest.  
Kujundav hindamine muusikaõpetuses annab tagasisidet õpilase võimekuse ja tema 
individuaalse arengu kohta, stimuleerib ning motiveerib õpilast parematele tulemustele ja 
enesearendusele. 
Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes.   
 
Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse komponente:  

• laulmist,  

• pillimängu,  

• muusikalist liikumist ja omaloomingut, 

• muusika kuulamist ja muusikalugu, 

• muusikalist kirjaoskust,  

• õpilase aktiivsust ning tunnist osavõttu,  

• hinnangut enese ja kaasõpilaste osalemisele ning saavutustele õppes,  

• õpilase aktiivset osalemist koolikooris/ansamblis, silmapaistvat esinemist 
kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel.   

 
Kooli õppekavas nõutud õpitulemusi hinnatakse suuliste sõnaliste ning numbriliste hinnetega. 
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis 
on hindamise kriteeriumid. Õpitulemuste hindamise põhimõtted ja kord lepitakse kokku 
õppeaasta alguses. Numbrilised hinded tehakse teatavaks e-kooli kaudu.  
 
Järelvastamise kord on kehtestatud Audentese Erakooli hindamise korralduses.  
 
Kokkuvõttev hindamine toimub 2 korda õppeaastas: II veerandi ja IV veerandi lõpus. 
Poolaasta hinnetest kujuneb õpilase aastahinne.  
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6. KASUTATAV KIRJANDUS 

Skuin, A., Sepp, A., Sepp, K. (2012). Muusikaõpetuse õpik 8. klassile. Avita. 

Skuin, A., Sepp, A., Sepp, K. (2012). Muusikaõpetuse töövihik 8. klassile. Avita. 

Skuin, A.,  Sepp, A., Sepp, K. (2012). Muusikaõpetus 8. klassile. Kolmik-CD. Avita. 

                    

9. klass 
Tundide arv:  35 tundi  
 

1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED  
1.1.Eesmärgid: 

Muusikaõpetuses taotletakse, et 9. klassi õpilane : 

• omandab muusikatundides loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunneb rõõmu 
muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma 
loomingulisi  võimeid;  

• oskab kasutada mitmekesiseid muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb kultuuriliste 
sõnumite ja väärtushinnangute üle; oskab kujundada oma arvamust ning väljendada 
oma emotsioone; 

• teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone; 

• mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste 
kaudu; kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse 
põhialuseid; 

• teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust;  suhtub kriitiliselt infotehnoloogia ja 
meedia loodud keskkonda. 

• märkab kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab muusika ja 
            kunsti osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas, aktsepteerib kultuurinähtusi ning oskab        
kriitilis-loominguliselt hinnata massi- ja süvakultuuri; 
 

1.2.Ülesanded: 
 
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 muusika-
kultuuri tutvustamisega kujundatakse õpilaste muusikalist maitset ning sotsiaalkultuurilisi 
väärtushinnanguid. 
Muusikaõpetuse ülesandeid viiakse ellu järgmiste muusikaliste tegevuste kaudu:   
1) laulmine; 
2) pillimäng; 
3) muusikaline liikumine; 
4) omalooming; 
5) muusika kuulamine ja muusikalugu; 
6) muusikaline kirjaoskus; 
7) õppekäigud. 
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9.klassi lõpetaja  

• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib 
       muusika erinevaid avaldusvorme; 

• laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma hääle omapärast; 

• mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust ning muusika-hariduslikku 
tähendust; 

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

• suhtub kohustetundlikult endale võetud ülesannetesse; 

• oskab laulda eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule; 

• kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

• rakendab üksi ja rühmas musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates 
      muusikalistes tegevustes oma loomingulisi ideid; 

• väljendab oma arvamust kuuldud muusikast ning põhjendab ja analüüsib seda muusika 
       oskussõnavara kasutades suuliselt ja kirjalikult; 

• väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes; 

• teab autoriõigusi ning sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi;  

• huvitub muusikaalasest tegevusest ja väärtustab seda; 

•  kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes;  

• valdab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest ja võimalustest muusikat õppida. 
 
 

2. LÄBIVAD TEEMAD:  

• Väärtused ja kõlblus: muusika õppetegevuste kaudu  tutvutakse kohaliku ja maailma 
kultuuripärandiga,. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja 
emotsioonide loomingulist väljendamist. Osaletakse ühiseid väärtusi kujundavatel 
muusikasündmustel (kontserdid ja muusikaetendused). Tähtsustatakse õpilaste endi 
osalemist ja esinemist muusikaüritustel. 

• Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:  tutvutakse muusika  mitmekülgsete 
väljunditega igapäevaelus ning muusikaga  seotud elukutsetega, kujundatakse 
positiivset suhtumist elukestvatesse hobidesse (pillimäng, kooris laulmine).   

• Kultuuriline identiteet:  teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, väärtustatakse 
Eesti kultuurile omaseid muusikailminguid, kujundatakse avatud ja lugupidavat 
suhtumist erinevate maade  kultuuritraditsioonidesse.  

• Teabekeskkond: ettekannete koostamise jm koduste tööde kaudu arendatakse  
mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni leidmine muusika kohta, helilise ja 
visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline 
kujundamine.  Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega 
ning autorikaitse  küsimustega. 

• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: muusikas julgustatakse kujundama ja väljendama 
oma seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede 
arendamist ja elluviimist.   
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• Tervis ja ohutus: õpitakse tundma inimese hääletekitamise organeid, häälemurde 
olemust ning häälehoiu põhimõtteid;  

 

3. ÕPPESISU 9. KLASSIS 
Laulmine 
Õpilane: 

• 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;  

• kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi ja oskusi nii üksi kui ka rühmas lauldes; 

• osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti; 

• mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab 
neid meloodiat õppides; 

• laulab peast ühislaule: ”Mu isamaa on minu arm“ (G. Ernesaks), ”Eesti hümn“ (F. 
Pacius), „Saaremaa valss” (R. Valgre) ”Majakene mere ääres“ (Ü. Vinter)   

 

Pillimäng 
Õpilane: 

1.3.kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset väikekannelt 
kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades; 

1.4.rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub pillimängus 
absoluutsetest  helikõrgustest (tähtnimedest); 

1.5.kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi. 
 

Muusikaline liikumine 
Õpilane: 

• tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid; 
 

Omalooming 
Õpilane: 

• loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

• loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, rütmi- ja 
      plaatpillidel; 

• kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

• loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne; 
 

Muusika kuulamine ja muusikalugu 
Õpilane: 

• eristab kõla ja kuju järgi klahv,  keel-, puhk-ja löökpille, tunneb erinevaid ansambli- ja 
orkestritüüpe, teab nimetada Eesti parimaid pillimängijaid, orkestreid, dirigente.  
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• on tutvunud lavamuusika žanritega (ooper, operett, muusikal, ballett) ning oskab 
väärtustada lavamuusikaga seotud muusikute panust maailma muusikaloosse;  

• On tutvunud suuremate  džässmuusika stiilidega 20.sajandil ning oskab avaldada oma 
argumenteeritud arvamust muusikalisi oskussõnu kasutades;    

• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, 
tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;   

• on tutvunud Prantsuse,  Itaalia ja Afro-Ameerika muusikapärandiga ning oskab 
hinnata selle mõju kaasaegsele muusikale;  

• tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi nii klassikalises, pop-, rock- 
kui ka džässmuusikas;   

• arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja 
arvestab teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

• tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid õigusi ja kohustusi  
 

Muusikaline kirjaoskus. 
Õpilane: 

• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust  

 
• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4, C ja laulurepertuaarist tulenevalt 3/8 ja 6/8  

taktimõõtude tähendust ning arvestab neid musitseerides; 

• kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete 
      helikõrgustega (tähtnimed); 

• mõistab helistike C–a, G–e, F–d, D-h ja B-g tähendust ning lähtub nendest 
musitseerides; 

• mõistab muusikainstrumentidega seotud  oskussõnade tähendust ja kasutab neid 
praktikas; 

• mõistab akordi ja intervalli tähendust, kasutab akordsaadet laulu saatmisel kitarri või 
väikekandlega;  

• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas: 
a) sümfooniaorkester, kammerorkester, keelpilliorkester, džässorkester, partii, partituur, 
muusikainstrumentide nimetused, ansamblite nimetused; 
b) ooper, operett, ballett, muusikal, sümfoonia, instrumentaalkontsert, spirituaal, gospel; 
c) rondo, variatsioon;  

• mõistab ja kasutab kordavalt I ja II kooliastmes omandatud muusikalist kirjaoskust ja 
oskussõnavara. 

 

Õppekäigud 
Õpilane: 

• arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, 
kirjalikul  või muul looval viisil (koolikontserdid 2 korda õppeaastas) 

• kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara. 
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4. ÕPITULEMUSED  
9.klassi  lõpetaja: 

• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning aktsepteerib muusika erinevaid 
avaldusvorme; 

• laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma hääle omapärast;  

• oskab laulda eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast klassi ühislaule; 

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

• kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid); rakendab üksi ja rühmas 
musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates muusikalistes tegevustes 
oma loomingulisi ideid; 

• väljendab oma arvamust kuuldud muusikast ning põhjendab ja analüüsib seda muusika 
            oskussõnavara kasutades suuliselt ja kirjalikult; 

• leiab iseloomulikke jooni Idamaade  rahvaste muusikas ning toob eesti 
rahvamuusikaga võrreldes esile erinevad ja sarnased tunnused; 

• on tutvunud  autoriõiguste ning sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega;  

• kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes. 

 
 
5.  HINDAMINE 
Muusika õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja Audentese 
Erakoolis  kehtestatud hindamise  korraldusest.  
Kujundav hindamine muusikaõpetuses annab tagasisidet õpilase võimekuse ja tema 
individuaalse arengu kohta, stimuleerib ning motiveerib õpilast parematele tulemustele ja 
enesearendusele. 
Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes.   
 
Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse komponente:  

• laulmist,  

• pillimängu,  

• muusikalist liikumist ja omaloomingut, 

• muusika kuulamist ja muusikalugu, 

• muusikalist kirjaoskust,  

• õpilase aktiivsust ning tunnist osavõttu,  

• hinnangut enese ja kaasõpilaste osalemisele ning saavutustele õppes,  

• õpilase aktiivset osalemist koolikooris/ansamblis, silmapaistvat esinemist 
kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel.   

 
Kooli õppekavas nõutud õpitulemusi hinnatakse suuliste sõnaliste ning numbriliste hinnetega. 
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis 
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on hindamise kriteeriumid. Õpitulemuste hindamise põhimõtted ja kord lepitakse kokku 
õppeaasta alguses. Numbrilised hinded tehakse teatavaks e-kooli kaudu.  
 
Järelvastamise kord on kehtestatud Audentese Erakooli hindamise korralduses.  
 
Kokkuvõttev hindamine toimub 2 korda õppeaastas: II veerandi ja IV veerandi lõpus. 
Poolaasta hinnetest kujuneb õpilase aastahinne.  
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