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Muusikaõpetus
VII klass
Õppe ja kasvatuse rõhuasetused
7.klassis keskendutakse:
• kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele;
• positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse;
• õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud
töö oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele;
• eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele;
• põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja
väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel;
• õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele.
Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni.
Õppe-eesmärgid
Muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
• arendab pillimängus tehnilisi ja laulus vokaalseid võimeid;
• arendab loovust, algatusvõimet ja katsetamisjulgust;
• arendab improvisatsioonivõimet laulmise, rütmilise tegevuse ja pillimängu kaudu;
• musitseerib aktiivselt;
• omandab muusikalise kirjaoskuse põhialused;
• arendab muusikalist mõtlemist ja eneseväljendusoskust;
• arendab muusikalist analüüsivõimet, muusikaliste väljendusvahendite kasutamise
oskust praktilises musitseerimises ja muusika kuulamisel;
• oskab muusikale hinnangut anda ning oma arvamust põhjendada

Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
• lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest,
õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja
läbivate teemadega;
• taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub
õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega
tegelda;
• võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja
rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
• kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, arvestades sealjuures õpilaste
individuaalsust;
• rakendatakse
nii
traditsioonilisi
kui
ka
tänapäevaseid
infoja
kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja vahendeid;
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• laiendatakse õpikeskkonda: õppekäigud kontsertidele, teatritesse, muuseumidesse,
stuudiotesse, muusikakoolidesse, looduskeskkonda, näitustele, raamatukogudesse jne;
• kasutatakse mitmekesist ja tänapäevast õppemetoodikat;
• planeeritakse tunniplaani osana orkestritunnid, koorilaulutunnid, mida arvestatakse
õpetaja põhikoormust määrates;
• leitakse tunnivälise muusikaalase tegevuse võimalusi (solistid, ansamblid, orkestrid
jm).
Õppetegevused
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ühe- ja kahehäälsuse rakendamine laulmisel, pillimängul:
kahe- või kolmehäälne laulmine kooris;
absoluutsete helikõrguste ehk tähtnimede kasutamine laulude õppimisel;
pillimänguoskuste arendamine ja rakendamine erinevates pillikoosseisudes;
kuulatud muusikapalade iseloomustamine, tuginedes muusika väljendusvahenditele ja
oskussõnavarale;
eri rahvaste tantsude karakteri väljendamine liikumises;
muusika väljendusvahendite kasutamine erinevates muusikalistes tegevustes;
esinemisvõimaluste pakkumine ning loomingulise eneseväljenduse toetamine;
teatris, kontserdil ja muuseumis käimine ning õppekäigud (helistuudiod,
raamatukogud, muusikakoolid jne).

Kesksel kohal laulmine ja pillimäng (plokkflööt ja kitarr) Lauldakse nii ühe- ja kahehäälselt a
cappella kui ka saatega. Pillimängus nii solisti kui rühmana. Rajatakse alus
muusikatraditsioonide säilitamisele ja edasikandmisele, mille üks väljund on õpilaste
osalemine koolikooride tegevuses, et saada esmane koorilaulukogemus. Pillimängus
(plokkflööt) omandatakse solisti ja orkestris mängimise kogemus. Pillimängu rakendatakse ka
laulude kaasmänguna. Olulisel kohal on muusikaline liikumine: rahvatantsud ja laulumängud
ning muusikapala karakteri väljendamine liikumise kaudu. Muusikalist mõtlemist ja loovust
arendatakse kaasmängude, rütmilis-meloodiliste improvisatsioonide, teksti loomise, st
omaloomingu kaudu. Muusika kuulamisega õpitakse tundma muusika karaktereid ja meeleolu
ning iseloomustama kuulatud muusikapalu. Kõigis muusikalistes tegevustes rakendatakse
õpitud teadmisi ja oskusi, s.o muusikalist kirjaoskust, mida omandatakse muusikaliste
tegevuste kaudu.
Õpilaste esinemisoskust arendatakse nii muusikatunnis kui ka klassi- ja koolivälises tegevuses
(koorid, solistid). Et saavutada õpilaste mitmekülgset kuulamiskogemust, kujundada
kontserdikultuuri ning avardada silmaringi, võimaldatakse õpilastel käia kontsertidel ja
teatrietendustel nii koolis kui ka väljaspool kooli. Enese ja kaaslaste hindamise kaudu
õpitakse tundma üksteise võimeid, oskusi ning eripära.

Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse õppekava üldosast ja hindamisjuhendist. Muusikaõpetuses
annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu kohta, on
lähtekohaks järgneva õppe kujundamisele, stimuleerib ning motiveerib õpilast parematele
tulemustele ja enesearendusele. Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist
muusikalistes tegevustes, arvestades ainekavas taotletavaid õpitulemusi.
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Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse komponente:
hinnatakse laulmist, pillimängu, muusikalist liikumist, omaloomingut, muusika kuulamist ja
muusikalugu, muusikalist kirjaoskust ning ka õpilase aktiivsust, tunnist osavõttu, hinnangut
enese ja kaasõpilaste osalemisele ning saavutustele õppes.
Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka
õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Õpilase aktiivset osalemist koolikooris, orkestris, silmapaistvat esinemist kooliüritustel ning
kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel arvestatakse õppetegevuse osana
koondhindamisel.
Õpitulemusi hinnatakse suuliste sõnaliste ning numbriliste hinnetega. Õpitulemuste
kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane
peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on
hindamise kriteeriumid.

Õppesisu
Laulmine, pillimäng (plokkflööt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mängib ühe ja kahehäälseid lugusid nii solisti kui ka rühma koosseisus:
oskab peast mängida lihtsaid ja populaarseid eesti rahvalaule;
kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes;
rakendab musitseerides plokkflöödi ja kitarri mänguvõtteid; seostab absoluutseid
helikõrgusi pillimänguga;
kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi;
laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni
ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik häälehoiu vajadusest;
seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) absoluutsete helikõrgustega g–G2;
rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja
rühmas lauldes;
laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste
laule;
laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn” (F. Pacius), „Eesti lipp” (E. Võrk),
„Kas tunned maad” (J. Berad), „Kui Kungla rahvas” (K. A. Hermann), „Mu isamaa
armas” (saksa rahvalaul), „Ärkamisaeg“ (R.Eespere), Jüri kooli laul (RidbeckMaastik)

Muusikaline liikumine
• tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;
• tantsib lihtsamaid eesti laulu- ja ringmänge;
• väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele)
iseloomulikke karaktereid.
Omalooming
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• loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-,
rütmi- ja plaatpillidel;
• kasutab improvisatsioonides astmemudeleid;
• loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne;
• kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi,
tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi;
• kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor,
bariton, bass), kooriliike (laste-, poiste-, mees-, nais-, segakoor); koore ja dirigente
kodukohas tuntumaid Eesti koore; teab Eesti laulupidude traditsiooni;
• kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja
löökpillid) ja sümfooniaorkestrit;
• tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille, -tantse; oskab nimetada eesti
rahvamuusika suursündmusi;
• on tutvunud Aafrika ja Araabia rahvaste, Ameerika erinevate muusikakultuuride,
Suurbritannia, Iiri ja Soti muusikatraditsioonidega ja suhtub neisse lugupidavalt;
• iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades
muusika oskussõnavara;
• teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud sellega kaasnevate
õiguste ja kohustustega.
Muusikaline kirjaoskus
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:

• 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);
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• mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g–G2 tähendust ning kasutab neid
musitseerides;
• 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:
o eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, absoluutsed
helikõrgused (tähtnimed), helistik, toonika ehk põhiheli, helistikumärgid,
juhuslikud märgid, diees, bemoll, bekarr, paralleelhelistikud;
o vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, interpreet,
improvisatsioon;
o tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid
(keelpillid,
o puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti rahvapillid);
o tempo, andante, moderato, allegro, largo, ritenuto, accelerando, dünaamika,
piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, fortissimo, crescendo,
diminuendo;
• kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
7) Õppekäigud
1) on külastanud vähemalt ühte kontserti või muusikaetendust; arutleb ja avaldab oma
arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul
looval viisil;
2) kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.

Õpitulemused
7. klassi lõpetaja

•

osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises,
liikumises; huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning osaleb selles;
laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades;
laulab koolikooris, orkestris õpetaja soovitusel ja/või erinevates vokaalinstrumentaalkoosseisudes tunnis ning tunnivälises tegevuses; mõistab laulupeo
traditsiooni ja tähendust;
oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja
tunnustab kaaslasi;
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 ning põhjendab suunavate küsimuste ja omandatud muusika oskussõnade
abil kuulatavat muusikat; mõistab autorsuse tähendust;
eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;

•

leiab iseloomulikke jooni eesti ja teiste maade rahvamuusikas.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

