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Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

11 klassi muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab muusika võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka suhtluse, 

ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 

2) väärtustab muusikat kui tähtsat osa inimkonna kultuuris; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana: mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduse tähendust; 

3) osaleb muusikaelus, on omandanud valmisoleku muusikalisteks tegevusteks ning 

elukestvaks muusikaharrastuseks; 

4) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada; rakendab loovust muusikalises 

eneseväljenduses; 

5) teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ning kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid;  

6) arvestab kaaslasi ning väärtustab koostööd; 

7) orienteerub heliloomingu, interpretatsiooni, muusikapedagoogika jt  muusikavaldkonna  

elukutsetes ja edasiõppimisvõimalustes.  

 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja 

omaloomingus;  

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 

muusikaga ning oma arvamust argumenteeritult põhjendada; mõistab muusika rolli eri 

ajastuil; 

3) oskab leida paikkonna, Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 

4) oskab leida eesti pärimusmuusika (sh paikkonna) ja nüüdisaja folklooriilmingute 

seoseid ning erinevusi; 

5) väljendab oma arvamust ja analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud (võimaluse 

korral sidudes muusikaloo teemadega), rakendades omandatud teadmisi ning 

muusikasõnavara. 

 

 



Õppesisu 

 „Rahvuslikkus muusikas,  

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming“. 

 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng,  omalooming. 

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, 

muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine 

ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude 

loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid. 

Muusika kuulamine ja muusikalugu.  

Romantism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. 

Mõisted Soololaul, instrumentaalsed väikevormid, programmiline muusika 

(sümfooniline poeem), lavamuusika (ooper, ballett, operett). Rahvuslikud koolkonnad. 

Hilisromantism.  

Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate 

loomingust: Franz Schubert, Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt, Hector Berlioz, Giuseppe 

Verdi, Richard Wagner, Pjotr Tšaikovski, Jean Sibelius, Edvard Grieg, Richard Strauss 

jt.  

16 tundi 

Pärimusmuusika.  

Mõisted  Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul, uuemad 

laulumängud. Pärimusmuusika seosed nüüdisajaga. Muusikanäited eesti 

pärimusmuusikast. 

4 tundi 

Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemine. Muusikaelu Eestis enne 

rahvuslikku ärkamisaega. Laulupidude traditsiooni kujunemine. Eesti esimesed 

professionaalsed heliloojad ja muusikud, esimesed sümfoonilised ja 

vokaalsümfoonilised suurteosed eesti muusikas. Rahvusliku helikeele kujunemine 

koorimuusikas, instrumentaalmuusikas ning lavamuusikas. Muusikanäidete valik 

järgmiste heliloojate loomingust: Aleksander Kunileid, Friedrich August Saebelmann, 

Karl August Hermann, Miina Härma, Konstantin Türnpu, Mihkel Lüdig, Rudolf Tobias, 

Mart Saar, Cyrillus Kreek, Heino Eller, Evald Aav, Eduard Tubin jt.  



15 tundi 

 

 

Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.  Võimaldatakse õpilasel teadvustada oma võimeid 

ning huve, omandada nii ainespetsiifilisi kui ka üldisemaid mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiaid, 

sh õpioskusi. Tutvutakse muusika mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning muusikaga 

seotud elukutsetega. Muusika õppimine arendab ka kõigil teistel elualadel vajalikku loovat 

mõtlemist. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng on seotud loodusliku ja kultuurilise mitmekesisuse 

väärtustamisega. Teadvustatakse inimese kui keskkonna kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides 

teadlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes keskkondades. Tähelepanu 

pööratakse inimtegevuse mõjule keskkonna, sh sotsiaalse keskkonna arengus ning 

keskkonnaprobleemide lahendamisel. Tähtsal kohal on sotsiaalne aktiivsus – seisukohtade ja 

hoiakute väljendamine muusikaalaste tegevuste kaudu. 

Teabekeskkond. Läbiva teema käsitlemisel kujundatakse õpilastes mitmekülgseid oskusi, nagu 

info leidmine muusika kohta, helilise ning visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendite 

kasutamine, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine. Tutvutakse andmebaasidega, õpitakse 

teadlikult tegutsema ja arvestama meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitsega. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti 

ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist, 

mis omakorda toetab õpilaste positiivse enesehinnangu kujunemist. 

Tehnoloogia ja innovatsioon.  Kasutatakse praktiliste loovtegevuste kaudu erinevaid oskusi ja 

vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetades pidevalt muutuvas 

tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva inimese kujunemist. 

Tervis ja ohutus. Teadvustatakse loovtegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju.  

Väärtused ja kõlblus. Tutvutakse Eesti ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri 

rolli igapäevaelus ning kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse 

kultuuritraditsioonidesse kui ka nüüdisaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning 

isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist.  

Kultuuriline identiteet. Õpilased võtavad osa ühiseid väärtusi kujundavatest 

muusikasündmustest nii esineja kui publikuna (kontserdid ja etendused). Tähtis on noorte endi 



osalemine/esinemine laulupidudel, muusikaüritustel, samuti osavõtt ülekoolilistest, 

maakondlikest ja riiklikest võistlustest. Muusikaõppe kaudu kujundatakse teadlikke  teatri- ja 

kontserdikülastajaid, mis omakorda aitab tõsta inimeste elukvaliteeti.  

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega 

 

Ajalugu – teadmiste avardamine ajaloost, tähtsate 19. sajandi ajalooliste sündmuste sidumine 

muusikaajaloos toimuvate muudatustega.  

Eesti keel - sõnavara laiendamine 

Võõrkeeled. Arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, funktsionaalset 

lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust. Laulude laulmine erinevates keeltes. 

Muusikateoste kuulamine erinevates keeltes.  

Kirjandus – teadmiste laiendamine kirjandusest, seoste loomine kirjandusteose, luule ja 

muusika vahel. Muusikaliste lavateoste ja samanimeliste kirjandusteoste võrdlus. Luule 

kasutamine soololaulus.  

Kunst Kasutatakse kunstiainetega kattuvaid mõisteid (nt kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, 

stiil, variatsioon, improvisatsioon, dünaamika jm). Erinevatele kunstiliikidele omaste joonte 

avaldumine muusikas,  arhitektuuri ja muusika võrdlus,  vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride 

lugusid muusikas ning kujutavas kunstis, teatri- ja filmikunstis.  

Matemaatika. Arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, 

struktuur, sümbolid ja meetodid). 

Loodusained. Teadvustatakse inimese kuulmismeele füsioloogilist eripära, õpitakse tundma 

looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide omadusi. 

Sotsiaalained. Vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning erinevate 

kultuuride kommete ja pärimustega, muusika ja kultuuri rolli ja muutumist erinevatel inimajaloo 

etappidel. Õpitakse tundma eri ajastute eetilisi ja esteetilisi tõekspidamisi ning nende seotust 

sotsiaalsete, majanduslike, ideoloogiliste, tehnoloogiliste jm mõjutajatega. Ühine on maailma 

kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine ja väärtustamine, isiklike seisukohtade väljendus- ja 

põhjendusoskuste kujundamine. 

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

koordinatsiooni. Kasutatakse  ühiseid mõisteid (liikumine, dünaamika, rütm). 

 

 

Õppekäigud: 



1) muusikaüritusel (kontsert, muusikalavastus) käimine vähemalt kord kursuse vältel ning 

sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult muusika oskussõnavara 

kasutades; 

2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, 

raamatukogud vm. 

 

 

Kirjandus 

Internet, õpetaja paljundatud materjalid, Powerpoint ettekanded 

 

  



III kursus  

„Muusika 20. ja 21. sajandil.  

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng,  omalooming“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane:  

1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus 

ja omaloomingus;  

2) on tutvunud muusikanäidete varal džäss-, rokk- ja popmuusika 

väljendusvahenditega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult 

põhjendada, mõistab muusika rolli muutumist sajandi vältel; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi muusikastiile; 

4) väljendab oma arvamust ning analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud 

(võimaluse korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades omandatud 

teadmisi ja muusikasõnavara. 

Õppesisu 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming.  

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise 

arendamiseks, muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. 

Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks. 

Omalooming: kaasmängude loomine lauludele, muusika mõiste avardumine – 

muusikaliste improvisatsioonide sidumine nüüdismuusikaga. 

Muusika kuulamine ja muusikalugu. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika 

väljendusvahendid. Massikultuur ja kõrgkultuur. 

Impressionism, ekspressionism, neoklassitsism. Ülevaade 20. sajandi II poole 

muusikastiilidest ja -suundadest. Muusikastiile tutvustatakse muusika 

kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Claude 

Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinski, Arnold Schönberg, Carl Orff, 

Benjamin Britten, Sergei Prokofjev, Dmitri Šostakovitš, Olivier Messiaen, John 

Cage, Pierre Boulez, Steve Reich, Philip Glass, George Gershwin jt. 

Eesti muusika pärast Teist maailmasõda. Muusikaelu Eestis pärast Teist 

maailmasõda. 20. sajandi II poole muusikasuundade peegeldused eesti koori- 

ja instrumentaalmuusikas. Uued suunad 21. sajandil. Muusikanäited 

valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Gustav Ernesaks, Artur Kapp, 



Veljo Tormis, Ester Mägi, Eino Tamberg, Jaan Rääts, Lepo Sumera, Raimo 

Kangro, Urmas Sisask, Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve jt. 

Džässmuusika. Džässmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid. 

Džässmuusika Eestis ja mujal maailmas. Muusikanäited džässmuusikast. 

Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika ajaloolis-sotsiaalne taust ja 

väljendusvahendid, areng ning tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse 

nüüdisaegsed suunad. Muusikanäited pop- ja rokkmuusikast. 

Õppekäigud: 

1) muusikaürituste (kontsert, muusikalavastus) külastamine vähemalt kord 

kursuse vältel ning sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või 

kirjalikult, kasutades muusika oskussõnavara; 

2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, 

raamatukogud vm. 

 

 

  



 


