
 
 

MUUSIKA AINEKAVA 4. KLASSILE 

LAULMINE 

ÕPITULEMUSED 

1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge 

diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt;  

2) on teadlik häälehoiu vajadusest; 

3) seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) absoluutsete helikõrgustega c – C1; 

4) rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja 

rühmas lauldes; 

5) laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja vene 

rahvalaule; 

6) laulab peast ühislaule. 

ÕPPESISU 

Laulamine meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi.  Absoluut 

helikõrgused. Töö diktsiooniga. Kooliastme ühislaulud: „Eesti hümn“ (F. Pacius), „ Kui 

Kungla rahvas“ (K.A. Hermann), „Mu isamaa armas“ (saksa rahvalaul), „Meil aiaäärne 

tänavas“ (eesti rahvalaul), „Püha öö“ (F. Gruber). 

PILLIMÄNG JA OMALOOMING 

ÕPITULEMUSED 

1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates 

palades; 

2) seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga; 

3) kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi; 

4) loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, 

rütmi- ja plaatpillidel; 

5) kasutab improvisatsioonides astmemudeleid; 

6) loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne; 



 
 

7) kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist. 

 

ÕPPESISU 

Keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängud. Väike kanneli kaasmängud põhiastme 

akordidega (I ja V aste). Kaasmängud Orffi pillidel ja kehapillil ning väikesel kandlel. 

Lihtsaid tekste loomine: liisusalme, regivärsse. Liikumiste loomine. 

MUUSIKALINE LIIKUMINE 

ÕPITULEMUSED 

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

2) tantsib eesti ja vene laulu- ja ringmänge; 

ÕPPESISU 

Muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust väljendamine liikumise kaudu.  Eesti ja vene 

laulu- ja ringmänge tantsud. 

MUUSIKALINE KUULAMINE 

ÕPITULEMUSED 

1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, 

tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi; 

2) kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor, 

bariton, bass); 

3) kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja 

löökpillid) ja sümfooniaorkestrit; 

4) tunneb ja eristab eesti ja vene rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille, -tantse;  

5) tunneb saksa tuntumaid heliloojaid; 

6) iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades 

muusika 

oskussõnavara; 



 
 

7) teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud sellega 

kaasnevate 

õiguste ja kohustustega. 

ÕPPESISU 

Hääleliigid. Muusikainstrumendid. Vorm muusikas. S. Prokofjev, muinasjutt “Petja ja 

hunt”. J.S. Bach ja L.v. Beethoven. 

MUUSIKALINE KIRJAOSKUS 

ÕPITULEMUSED 

1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid 

2) muusikalistes tegevustes: 

 

 

 

 

3) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja eeltakti tähendust ning arvestab neid 

musitseerides; 

4) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ning seostab neid 

absoluutsete 

helikõrgustega (tähtnimedega); 

5) mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste c–C1 tähendust ning kasutab neid 

musitseerides; 

6) mõistab duur-, moll-helilaadi; 

7) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas: 



 
 

a) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, absoluutsed 

helikõrgused (tähtnimed); 

b) vokaalmuusika, soololaul, instrumentaalmuusika, interpreet, improvisatsioon; 

c) tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid 

(keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti rahvapillid); 

d) kordavalt muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara. 

 

ÕPPESISU 

Rütmid TI-TI-RI, TI-RI-TI, TAI-TI. Nootide tähtnimetused. Moll- ja duur-helilaad. 

Muusikainstrumendid. Hääleliigid.



 
 

MUUSIKA AINEKAVA 5. KLASSILE 

MUUSIKALINE KIRJAOSKUS 

ÕPITULEMUSED 

1) oskab eristada taktimõõtu kuulmise ja noodipildi järgi, koostada rütmiharjutusi ja ning 

improviseerida selles taktimõõdus; 

2) tunneb noodipikkuste ja pauside nimetusi: kuueteistkümnendik-, veerand-, kahenksandik-, 

pool- ja täisnoot (paus); 

3) tunneb mõistet Duur-helilaad ja moll-helilaad, terminit kolmkõla, oskab moodustada Duur- 

ja moll-kolmkõla ning kasutab seda muusika analüüsimisel; 

4) oskab eristada molli kuulmise ja noopildi järgi JO-võtme olemasolul; 

5) tunneb mõiste helistik ja toonika, teab C , G- duuri ja a, e- moolli ülesehitust ja oskab laulda 

noodist tähtnimetustega; 

6) tunneb nootide tähtnimetusi: c, d, e, f, g, a, h; tunneb nende asukohta noodijoonestikul ja 

klaviatuuril ning oskab koostada lihtsamaid meloodiaid nootide abil;   

7) oskab laulda ja mängida lihtsamaid meloodiaid noodipildi järgi; 

8) tunneb mõistet viiulivõti, selle tähtsust; 

9) tunneb itaaliakeelsed muusikaterminid (tempomärgid grave, adagio, andante, moderato, 

allegro, presto) 

ÕPPESISU 

Rütmid TIRI-TIRI, TI-TIRI, TIRI-TI, TA-I-TI, Rütm TI, pauss TI. Taktimõõt 4, 3/8 ja 6/8. 

Noodipikkused. Mõisted pidekaar ja sidekaar. Tempo ja tempoterminid. Moll- ja Duur-helilaad. 

Helistikud C , G- duur ja a, e- mooll. Kõrgendus- ja madaldusmärk, bekaar. Nootide tähtnimetused. 

  



 
 
 

 MUUSIKALINE KUULAMINE JA MUUSIKALUGU 

ÕPITULEMUSED 

1) tunneb mõisted koor ja dirigent ning eesti dirigente; 

2) tunneb sümfooniaorkestri pillide rühmad;  

3) oskab nimetada pille ning kuulata ja iseloomustada pillede kõlavärvi;  

4) tunneb Eesti rahvamuusika omapära; 

5) oskab nimetada Eesti rahvapille, tantse ja tähtsamaid heliloojaid; 

6) oskab laulda Eesti rahvalaulu;  

7) kuulab muusikat, arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; 

8) tunneb heliloojat Ü. Vinter, O. Ehala, P. Rips, P. Pajusaar ja nende muusikalid; 

9) laulab laule muusikalitest. 

ÕPPESISU  

Koor, dirigent, sümfooniaorkester. Eesti rahvamuusika: rahvalaulud, rahvapillid, rahvatantsud. 

Eesti heliloojate lastemuusikalid. 

LAULMINE 

ÕPITULEMUSED 

1) tunneb ansambli Ruja loomingut, laulab laulu ansambli repertuaarist; 

2) tunneb Ü. Vinteri loomingut ja laulab tema laule; 

3) tunneb R. Eespere loomingut ja laulab tema laule; 

4) laulab kaanone, regilaule; 

5) laulab lastelaule, eesti rahvalaule, Eesti hümni, jõululaule, isamaliiste laule ja teiste laule 5. 

klassi repertuaarist. 



 
 
ÕPPESISU 

Töö lauludega “Advendiküünal”, “Emakeel”, “Heeringas”, “Imelapse laul”, “Inimene õpib”, “Kehalise 

tund”, “Karulaane jenka”, “Kindakiri”, “Mardilaul”, “My Bonnie”, “Nõiaelu”, “Pipi laul”, “Tere sügis”, 

“Vastlalaul”, kaanonid, eesti rahvalaulud jt. 

PILLIMÄNG 

ÕPITULEMUSED 

1) oskab mängida kitarril lihtsamad akordid ja viisi; 

2) oskab saata laulu kitarril lihtsama akordidega ning kasutada tabulatuuri; 

3) kasutab keha-, rütmi- 

ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades;  

4) seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;  

5) kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi. 

 

ÕPPESISU 

Kitarri algvõtted. Kitarri- ja rütmipillesaade lauludele. Kitarriakordid D, A, E, G ja tabulatuur. Viisi 

mäng kitarril tähtnimetusi, tabulatuuri või IKT-vahendite abil. C. Orff-instrumentaariumi 

klassibänd.  

 

 

  



 
 

MUUSIKA AINEKAVA 6. KLASSILE 

EESTI MUUSIKALUGU 

ÕPITULEMUSED 

1) teab, millal oli Eestis rahvuslik ärkamisaeg ja oskab nimetada ärkamisaegseid 

kultuuritegelasi; 

2) mõistab I üldalaulupeo Eesti kultuuris ja ajaloos tähtsust; 

3) tunneb ärkamisaegseid heliloojaid ning nende loomingut; 

4) tunneb Eesti professionaalseid heliloojaid ning nende loomingut; 

5) oskab nimetada Eesti nüüdisheliloojaid; 

6) tunneb 20. sajandi Eesti levimuusika loojaid; 

7) kuulab muusikat, arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; 

8) laulab tutvustavate heliloojade laule. 

ÕPPESISU 

Rahvuslik ärkamisaeg. I üldlaulupidu. Eesti muusikaelu areng. Esimesed Eesti heliloojad. Heliloojad 

M. Härma, H. Eller, G. Ernesaks, V. Tormis. Eesti heliloojad tänapäeval. Levimuusika loojad. 

Öölaulupeod. 

EUROOPA RAHVASTE MUUSIKALUGU 

ÕPITULEMUSED 

1) tunneb euroopa maade muusika omapära; 

2) oskab nimetada euroopa maade muusikainstumente, tantse, tähtsamaid heliloojaid; 

3) oskab laulda euroopa maade laule;  

4) kuulab muusikat, arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; 

5) oskab võrrelda oma maa ja teiste maade muusikat.  



 
 
ÕPPESISU  

Eesti, Soome, Venemaa, Rootsi, Norra, Saamide, Läti, Leedu, Austria, Saksamaa, Ungari, Poola, 

Suurbritaania, Iirimaa rahvaste muusika. Nende maade muusikainstrumendid, heliloojad, tantsud. 

 

LAULMINE 

ÕPITULEMUSED 

1) laulab oma hääle omapära arvestades; 

2) laulab teemakohaseid laule; 

3) laulab isamaliiste laule, euroopa rahvaste laule ja teiste laule 6. klassi repertuaarist; 

4) laulab peast ühislaule: „Eesti hümn“ (F.Pacius), „Eestlane olen ja eestlaseks jään“ (A. 

Matiisen); 

5) tunneb R. Valgre, U. Naissoo ja A. Mattiiseni loomingut ja laulab nende heliloojate laule; 

6) mõistab Eesti lipu tähtsus ja teab, millal peetakse Eesti lipu päeva; 

7) laulab kaanone. 

ÕPPESISU 

Töö lauludega “Puraviku bluus”, “Kungla rahvas”, “Mu isamaa on minu arm”, “Sind surmani”, 

“Kaunimad laulud”, “Ei saa mitte vaiki olla”, “Mulle ütle miks?”, “Jingle-Bell Rock”, “Helmi”, 

“Uusmood”, “Eestlane olen ja eestlaseks jään”, “Eesti lipp” jt. Euroopa rahvaste laulud, kaanonid, 

eesti rahvalaulud jt. 

PILLIMÄNG 

ÕPITULEMUSED 

1) oskab mängida kitarril lihtsamad akordid ja viisi; 



 
 

2) oskab saata laulu kitarril lihtsama akordidega ning kasutada tabulatuuri; 

3) kasutab keha-, rütmi- 

ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades;  

4) seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;  

5) kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi. 

ÕPPESISU 

Kitarri algvõtted. Kitarri- ja rütmipillesaade lauludele. Kitarriakordid Em, Am, G, D, E ja tabulatuur. 

Viisi mäng kitarril tähtnimetusi, tabulatuuri või IKT-vahendite abil. C. Orff-instrumentaariumi 

klassibänd.  

 


