Kunstiained
Ainevaldkonna kirjeldus
Kunstide valdkonna aineid põhikoolis ühendab tähelepanu loovuse ja eneseväljendusoskuse
arendamisele ning tervikliku maailmapildi kujundamisele. Kunstide kaudu saadakse teadmisi
erinevate väljendusvahendite ja kultuuride kohta, õpitakse tundma ennast ning mõtestatakse
kunstide rolli ühiskonnas. Loomise, esitamise, teoste interpreteerimise ja analüüsimise kaudu
õpitakse tundma traditsioonilisi ning nüüdisaegseid kunste, nende sisu, vorme ja tähendusi,
kujundatakse mõistmist ning kriitikameelt. Arendatakse mõtlemise paindlikkust ning avatust
kultuurilistele ja individuaalsetele erinevustele, mis toetab toimetulekut kiiresti muutuvas ja
mitmekultuurilises maailmas.
Praktiline kunstidega tegelemine arendab õpilase tundemaailma, intuitiivset ja loovat
mõtlemist. Kunstidel on oluline osa igapäevaelu rikastava ning emotsionaalselt tasakaalustava
harrastusena. Kunstitegevused tasakaalustavad valdavalt verbaalset ning analüütilist mõtlemist
teistes õppeainetes, lisades kujundliku, sünteesiva ja intuitiivse poole. Selle tulemus on
terviklik mõtlemine, mis võimaldab läheneda loovalt probleemidele ning väärtustada erinevaid
lahendusi ja lahendite mitmetahulisust. Kunstidega tegelemine avaldab positiivset mõju
kõikide ainete õppimisele. Kunstiainete sisus, tegevustes ja taotlustes on ühised järgmised
aspektid: 1) teadmised kunstidest (analüüs); 2) erinevate kunstide seostamine (süntees); 3)
ainealane (verbaalne) keel; 4) loominguline eneseväljendus (loomine, esitamine); 5)
kunstiloomingu vastuvõtmine (kommunikatsioon, kriitika); 6) oma-, kohaliku ja
maailmakultuuri väärtustamine (mitmekultuurilisus); 7) kultuuriväärtuste kaitsmine
(jätkusuutlikkus). Õppesisu käsitlemisel teeb aineõpetaja valiku, arvestades, et kooliastmeti
kirjeldatud õpitulemused, üld- ja valdkondlikud ning ainepädevused on saavutatavad.
Muusika põhikoolis
Põhikooli muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu
oma võimeid;
2) tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset;
3) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste
kaudu;
4) kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid;
5) väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu
rikastajana;
6) teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises ning mõistab ja
austab erinevaid rahvuskultuure;
7) teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt
infotehnoloogia ja meedia loodud keskkonda.
1. klass
1. klassi lõpetaja õpitulemused
• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika
kuulamises ja liikumises;
• laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses
koolikooris; mõistab laulupeo tähendust;
• laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;

• laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid);
• lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust;
• rakendab pillimängu kaasmängudes;
• kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes;
• kirjeldab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega
kuulatavat muusikat;
• väärtustab enese ja teiste loomingut.
Laulmine
Teema läbimisel õpilane:
• laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga
ning emotsionaalselt üksi ja rühmas;
• mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu;
• laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid);
• laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste
laule;
• laulab peast kooliastme ühislaule: „Kooli hümn“(I.Sooäär), „Eesti hümn" (F. Pacius),
„Mu koduke" (A. Kiiss), lastelaulud „Lapsed, tuppa", „Kevadel" ,Aabits (B.Kõrver),
„Esimene õpetaja“ (S.Veskimäe), „Oh, kuusepuu“ (Saksa viis), „Tiiu
talutütrekene“ (lastelaul)
Pillimäng
Teema läbimisel õpilane:
• kasutab keha- ja rütmipille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato'des ning
iseseisvates palades;
• väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu.
Muusikaline liikumine
Teema läbimisel õpilane:
• tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
• tantsib eesti laulu- ja ringmänge.
Omalooming
Teema läbimisel õpilane:
• loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
• kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid;
• loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne;
• kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Teema läbimisel õpilane:
• on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm,
tempo, dünaamika ja muusikapala ülesehitus);
• eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;
• kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades
õpitud oskussõnavara;
• väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega;
• seostab muusikapala selle autoritega.
Muusikaline kirjaoskus
Teema läbimisel õpilane:
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
• mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides;

• tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates kõrguspositsioonides;
• mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist lauldes;
• õpib lauludes tundma JO- ja RA-astmereas astmeid SO- MI- RA
• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
- meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon,
noodijoonestik, noodipea, noodivars, astmerida, astmetrepp, punkt noodivältuse
pikendajana;
- helilooja, sõnade autor;
- rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, valjult, piano, forte.
Õppekäigud
Teema läbimisel õpilane:
• kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või
muul looval viisil;
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
2. klass
2. klassi lõpetaja õpitulemused
• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika
kuulamises ja liikumises;
• laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses
koolikooris; mõistab laulupeo tähendust;
• laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;
• laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid);
• lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust;
• rakendab pillimängu kaasmängudes;
• kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes;
• kirjeldab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega
kuulatavat muusikat;
• väärtustab enese ja teiste loomingut.
Laulmine
Teema läbimisel õpilane:
• laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga
ning emotsionaalselt üksi ja rühmas;
• mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu;
• laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid);
• laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste
laule;
• laulab peast kooliastme ühislaule: Kooli hümn (I.Sooäär)„Eesti hümn" (F. Pacius),
„Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Wirkhaus); „Õpetajale“ (M.Hunt), „Ma olen väike
karjane“ (vaimulik laul)
Pillimäng
Teema läbimisel õpilane:
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato'des ning
iseseisvates palades;
• väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu.
Muusikaline liikumine
Teema läbimisel õpilane:
• tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
• tantsib eesti laulu- ja ringmänge.

Omalooming
Teema läbimisel õpilane:
• loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
• kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid;
• loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne;
• kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Teema läbimisel õpilane:
• on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm,
tempo, dünaamika ja muusikapala ülesehitus);
• eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;
• on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill,
sarvepill, vilepill);
• kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades
õpitud oskussõnavara;
• väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega;
• seostab muusikapala selle autoritega.
Muusikaline kirjaoskus
Teema läbimisel õpilane:
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
• mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides;
• tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates kõrguspositsioonides;
• mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist lauldes;
• õpib lauludes tundma JO- ja RA-astmereast astmeid SO- MI- RA- LE, alumine SO,
RA;
• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
- meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon,
noodijoonestik, noodipea, noodivars, astmerida, astmetrepp, punkt noodivältuse
pikendajana;
- koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, rahvatants,
dirigent, orkester, helilooja, sõnade autor;
- muusikapala, salm, refrään, ostinato, kaasmäng, eelmäng, vahemäng;
- rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, valjult, piano, forte, fermaat;
- laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, segno, volt.
Õppekäigud
Teema läbimisel õpilane:
• kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või
muul looval viisil;
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
3. klass
3. klassi lõpetaja õpitulemused
• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika
kuulamises ja liikumises;
• laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses
koolikooris; mõistab laulupeo tähendust;
• laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;
• laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid);

• lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust;
• rakendab pillimängu kaasmängudes;
• kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes;
• kirjeldab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega
kuulatavat muusikat;
• väärtustab enese ja teiste loomingut.
Laulmine
Teema läbimisel õpilane:
• laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga
ning emotsionaalselt üksi ja rühmas;
• mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu;
• laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid);
• laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste
laule;
• laulab peast kooliastme ühislaule: Kooli hümn (I.Soäär), „Eesti hümn" (F. Pacius),
„Kevadpidu" (lastelaul), „Teele, teele, kurekesed“ (lastelaul), „Mu isamaa
armas“ (saksa viis)
Pillimäng
Teema läbimisel õpilane:
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato'des ning
iseseisvates palades;
• võimalusel on omandanud 6-keelse väikekandle või plokkflöödi esmased
mänguvõtted ning kasutab neid musitseerides;
• väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu.
Muusikaline liikumine
Teema läbimisel õpilane:
• tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
• tantsib eesti laulu- ja ringmänge.
Omalooming
Teema läbimisel õpilane:
• loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
• kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid;
• loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne;
• kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Teema läbimisel õpilane:
• on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm,
tempo, dünaamika ja muusikapala ülesehitus);
• eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;
• eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat;
• on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill,
sarvepill, vilepill);
• kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades
õpitud oskussõnavara;
• väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega;
• seostab muusikapala selle autoritega.
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Muusikaline kirjaoskus
Teema läbimisel õpilane:

• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
• mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides;
• tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates kõrguspositsioonides;
• mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist lauldes;
• õpib lauludes tundma JO- ja RA-astmerida;
• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
- meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon,
noodijoonestik, noodipea, noodivars, astmerida, astmetrepp, punkt noodivältuse
pikendajana;
- koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, rahvatants,
dirigent, orkester, helilooja, sõnade autor;
- muusikapala, salm, refrään, kaanon, marss, polka, valss, ostinato, kaasmäng,
eelmäng, vahemäng;
- rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, valjult, piano, forte, fermaat;
- laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, segno, volt.
Õppekäigud
Teema läbimisel õpilane:
• kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või
muul looval viisil;
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
4. klass
4. klassi lõpetaja õpitulemused
• 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 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;
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• leiab iseloomulikke jooni eesti ja teiste maade rahvamuusikas.
Laulmine
Teema läbimisel õpilane:
• 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: Kooli hümn (I. Sooäär), „Eesti hümn" (F. Pacius),
Püha öö" (F. Gruber), „Karvast sõpra oodates „(H.Hindpere), „Laulurõõm“ (T.Voll),
„Sepapoisid“ (kaanon), „Talvehommik“ (J.Aavik)
Pillimäng
Teema läbimisel õpilane:
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato'des ning iseseisvates
palades;
• võimaluse korral rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või plokkflöödi
mänguvõtteid; seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;
• kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi.
Muusikaline liikumine
Teema läbimisel õpilane:
• tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;
• tantsib eesti laulu- ja ringmänge;
• väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele)
iseloomulikke karaktereid.
Omalooming
Teema läbimisel õpilane:
• 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
Teema läbimisel õpilane:
• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi,
tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi;
• kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor,
bariton, bass);
• kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja
löökpillid);
• tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille, -tantse; oskab nimetada eesti
rahvamuusika suursündmusi;
• iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades
muusika oskussõnavara;
• teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud sellega
kaasnevate õiguste ja kohustustega.
Muusikaline kirjaoskus
Teema läbimisel õpilane:
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4
• kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete
helikõrgustega (tähtnimed);
• teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt;
• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas: keelpilliorkester,
muusikainstrumentide nimetused;

• kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
Õppekäigud
Teema läbimisel õpilane:
• arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul
looval viisil;
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
5. klass
5. klassi lõpetaja õpitulemused
• 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 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.
Laulmine
Teema läbimisel õpilane:
• 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: Kooli hümn (I.Sooäär), „Eesti hümn" (F. Pacius),
„Kas tunned maad" (J. Berad), „Mu isamaa armas" (saksa rahvalaul), „Meil aiaäärne
tänavas" (eesti rahvalaul), „Viire takka“ (eesti rhl).
Pillimäng
Teema läbimisel õpilane:
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato'des ning iseseisvates
palades;
• võimaluse korral rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või plokkflöödi
mänguvõtteid; seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;
• kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi.
Muusikaline liikumine
Teema läbimisel õpilane:
• tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;

• tantsib eesti laulu- ja ringmänge;
• väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele)
iseloomulikke karaktereid.
Omalooming
Teema läbimisel õpilane:
• 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
Teema läbimisel õpilane:
• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi,
tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi;
• kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: 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 Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi ja/ või Norra 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
Teema läbimisel õpilane:
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik
taktimõõdu 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 (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub
nendest musitseerides;
• teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt;
• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
sümfooniaorkester, kammerorkester, keelpilliorkester, džässorkester, partituur,
bräässbänd muusikainstrumentide nimetused;
• kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
Õppekäigud
Teema läbimisel õpilane:
• arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul
looval viisil;
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
6. klass
6. klassi lõpetaja õpitulemused

• 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 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.
Laulmine
Teema läbimisel õpilane:
• 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: Kooli hümn (I. Sooäär), „Eesti hümn" (F. Pacius),
„Mu isamaa armas" (saksa rahvalaul), „Püha öö" (F. Gruber), „Oh, kuusepu“ (saksa
viis), „Laul Põhjamaast“ (Ü.Vinter), „Ärkamise aeg“ (R.Eespere), „Eestlane olen ja
eestlaseks jään“ (A.Mattiisen)
Pillimäng
Teema läbimisel õpilane:
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato'des ning iseseisvates
palades;
• võimaluse korral rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või plokkflöödi
mänguvõtteid; seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;
• kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi.
Muusikaline liikumine
Teema läbimisel õpilane:
• tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;
• tantsib eesti laulu- ja ringmänge;
• väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele)
iseloomulikke karaktereid.
Omalooming
Teema läbimisel õpilane:
• 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
Teema läbimisel õpilane:
• 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 Suurbritannia, Iiri, Poola, Austria, Ungari või Saksa
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
Teema läbimisel õpilane:
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik
taktimõõdu 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 (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub
nendest musitseerides;
• teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt;
• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
sümfooniaorkester, kammerorkester, keelpilliorkester, džässorkester, partituur,
muusikainstrumentide nimetused;
• kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
Õppekäigud
Teema läbimisel õpilane:
• arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul
looval viisil;
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
7. klass
7. klassi lõpetaja õpitulemused
• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib
muusika erinevaid avaldusvorme;
• laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma hääle omapärast;
•
laulab
koolikooris
õpetaja
soovitusel
ja/või
musitseerib
erinevates
vokaalinstrumentaalkoosseisudes;
mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust
ning muusikahariduslikku tähendust;
• oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos

musitseerides; suhtub kohustetundlikult endale võetud ülesannetesse;
• oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) 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;
• leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas ning toob eesti
rahvamuusikaga võrreldes esile erinevad ja sarnased tunnused;
• väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes;
• teab autoriõigusi ning sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi; huvitub muusikaalasest
tegevusest ja väärtustab seda ning osaleb kohalikus kultuurielus;
• valdab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest ja võimalustest muusikat õppida;
• kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes.
Laulmine
Teema läbimisel õpilane:
• laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge
diktsiooni, puhta intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava
muusikapala stiili; järgib häälehoidu häälemurdeperioodil;
• mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab
neid meloodiat õppides;
• kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi kui ka rühmas lauldes;
• osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti;
• laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid
ning eesti ja teiste rahvaste laule;
• laulab peast kooliastme ühislaule: Kooli hümn (I.Sooäär), „Eesti hümn" (F. Pacius),
„Jää vabaks, Eesti meri" (V. Oksvort), „Mu kodu“ (U.Naissoo), „Majake mere
ääres“ (Ü.Vinter), „Mul meeles veel“ (R.Valgre)
Pillimäng
Teema läbimisel õpilane:
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, võimalusel plokkflööti või 6-keelset väikekannelt
kaasmängudes ja/või ostinato'des ning iseseisvates palades;
• kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.
Muusikaline liikumine
Teema läbimisel õpilane:
• tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;
• väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale iseloomulikke
karaktereid.
Omalooming
Teema läbimisel õpilane:
• loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
• loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmija
plaatpillidel;
• kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
• loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne;
• väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise
kaudu.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Teema läbimisel õpilane:
• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendid (meloodiat, rütmi,

tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;
• eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löökpille; teab nimetada tuntud heliloojaid,
interpreete, dirigente, ansambleid, orkestreid ning muusika suursündmusi;
• tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi;
• on tutvunud Araabia, Austraalia, Hiina, Jaapani, India, Indoneesia ja Juudi
muusikapärandiga 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 kohustusi intellektuaalse omandi
kasutamisel (sh internetis).
Muusikaline kirjaoskus
Teema läbimisel õpilane:
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik
taktimõõdu 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 (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub
nendest musitseerides;
• teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt;
• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
sümfooniaorkester, kammerorkester, keelpilliorkester, partituur,
muusikainstrumentide nimetused;
• intervallid; kõrgendus- ja madaldusmärgid, bekarr
• kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
Õppekäigud
Teema läbimisel õpilane:
• arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel,
kirjalikul või muul looval viisil;
• kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara.
8. klass
8. klassi lõpetaja õpitulemused
• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib
muusika erinevaid avaldusvorme;
• laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma hääle omapärast;
•
laulab
koolikooris
õpetaja
soovitusel
ja/või
musitseerib
erinevates
vokaalinstrumentaalkoosseisudes;
mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust
ning muusikahariduslikku tähendust;
• oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos
musitseerides; suhtub kohustetundlikult endale võetud ülesannetesse;
• oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) 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;
• leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas ning toob eesti

rahvamuusikaga võrreldes esile erinevad ja sarnased tunnused;
• väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes;
• teab autoriõigusi ning sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi; huvitub muusikaalasest
tegevusest ja väärtustab seda ning osaleb kohalikus kultuurielus;
• valdab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest ja võimalustest muusikat õppida;
• kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes.
Laulmine
Teema läbimisel õpilane:
• laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge
diktsiooni, puhta intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava
muusikapala stiili; järgib häälehoidu häälemurdeperioodil;
• mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab
neid meloodiat õppides;
• kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi kui ka rühmas lauldes;
• osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti;
• laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid
ning eesti ja teiste rahvaste laule;
• laulab peast kooliastme ühislaule: Kooli hümn (I.Sooäär), „Eesti hümn" (F. Pacius),
„Isamaa ilu hoieldes“ (A.Mattiisen), „Kaunimad laulud“ (F.Saebelmann), „Laul
Põhjamaast" (Ü. Vinter), „Sa ütle mulle päikene“ (R.Valgre)
Pillimäng
Teema läbimisel õpilane:
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, võimalusel plokkflööti või 6-keelset väikekannelt
kaasmängudes ja/või ostinato'des ning iseseisvates palades;
• rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub
absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus;
• kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.
Muusikaline liikumine
Teema läbimisel õpilane:
• tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;
• väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale iseloomulikke
karaktereid.
Omalooming
Teema läbimisel õpilane:
• loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
• loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmija
plaatpillidel;
• kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
• loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne;
• väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise
kaudu.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Teema läbimisel õpilane:
• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendid (meloodiat, rütmi,
tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;
• eristab pop-, rokk-, džäss-, filmi- ja lavamuusikat;
• eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löök- ja klahvpille ning ja pillikoosseise; teab
nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, dirigente, ansambleid, orkestreid ning
muusika suursündmusi;
• tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi;

• on tutvunud Hispaania, Põhja- ja Ladina-Ameerika muusikapärandiga ning suhtub
sellesse lugupidavalt;
• Rock ja popmuusika 20. sajandil
• Popmuusika Eestis
• 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 kohustusi intellektuaalse omandi
kasutamisel (sh internetis).
Muusikaline kirjaoskus
Teema läbimisel õpilane:
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik
taktimõõdu 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 (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub
nendest musitseerides;
• teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt;
• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
- sümfooniaorkester, kammerorkester, keelpilliorkester, džässorkester, partituur,
muusikainstrumentide nimetused;
- ooper, operett, ballett, muusikal, sümfoonia, instrumentaalkontsert, spirituaal,
gospel;
• kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
Õppekäigud
Teema läbimisel õpilane:
• arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel,
kirjalikul või muul looval viisil;
• kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara.
9. klass
9. klassi lõpetaja õpitulemused
• osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib
muusika erinevaid avaldusvorme;
• laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma hääle omapärast;
•
laulab
koolikooris
õpetaja
soovitusel
ja/või
musitseerib
erinevates
vokaalinstrumentaalkoosseisudes;
mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust
ning muusikahariduslikku tähendust;
• oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos
musitseerides; suhtub kohustetundlikult endale võetud ülesannetesse;
• oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) 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;
• leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas ning toob eesti
rahvamuusikaga võrreldes esile erinevad ja sarnased tunnused;
• väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes;

• teab autoriõigusi ning sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi; huvitub muusikaalasest
tegevusest ja väärtustab seda ning osaleb kohalikus kultuurielus;
• valdab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest ja võimalustest muusikat õppida;
• kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes.
Laulmine
Teema läbimisel õpilane:
• laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge
diktsiooni, puhta intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava
muusikapala stiili; järgib häälehoidu häälemurdeperioodil;
• mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab
neid meloodiat õppides;
• kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi kui ka rühmas lauldes;
• osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti;
• laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid
ning eesti ja teiste rahvaste laule;
• laulab peast kooliastme ühislaule: Kooli hümn (I. Sooäär), „Eesti hümn" (F. Pacius),
„Mu isamaa on minu arm" (G. Ernesaks), „Jää vabaks, Eesti meri" (V. Oksvort),
„Eestlane olen ja eestlaseks jään" (A. Mattiisen), „Laul Põhjamaast" (Ü. Vinter),
„Saaremaa valss" (R. Valgre), „Kalevite kants" (P. Veebel), „Oma laulu ei leia ma üles"
(V. Ojakäär).
Pillimäng
Teema läbimisel õpilane:
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset väikekannelt
kaasmängudes ja/või ostinato'des ning iseseisvates palades;
• võimalusel rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub
absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus;
• kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.
Muusikaline liikumine
Teema läbimisel õpilane:
• tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;
• väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale iseloomulikke
karaktereid.
Omalooming
Teema läbimisel õpilane:
• loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
• loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmija
plaatpillidel;
• kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
• loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne;
• väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise
kaudu.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Teema läbimisel õpilane:
• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendid (meloodiat, rütmi,
tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;
• eristab pop-, rokk-, džäss-, filmi- ja lavamuusikat;
• eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löök- ja klahvpille ning elektrofone ja
pillikoosseise; teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, dirigente, ansambleid,
orkestreid ning muusika suursündmusi;
• tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi;

• 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 kohustusi intellektuaalse omandi
kasutamisel (sh internetis).
Muusikaline kirjaoskus
Teema läbimisel õpilane:
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
• mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik
taktimõõdu 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 (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub
nendest musitseerides;
• teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt;
• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
- elektrofonid, sümfooniaorkester, kammerorkester, keelpilliorkester,
džässorkester, partituur, muusikainstrumentide nimetused;
- rondo, variatsioon,
• kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
Õppekäigud
Teema läbimisel õpilane:
• arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel,
kirjalikul või muul looval viisil;
• kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara.

Kunst põhikoolis
Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide
väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt
õpitud teadmisi ja tehnikaid;
2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases
elus;
3) analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis omandatud
ainealast terminoloogiat, ning põhjendab oma arvamust;
4) märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid
ja ökoloogilisi aspekte;
5) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;
6) seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut
ning mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist
mitmekesisust.
Põhikooli lõpuks teadvustab kunsti rolli nii oma elus kui ka ühiskonnas ja orienteerub
visuaalses keskkonnas.
1. klass
1. klassi lõpetaja õpitulemused:
• katsetab julgelt ja tunneb sellest rõõmu.
• on iseseisev, kuid valmis ka koostööks.
• valib ise sobivaima kujutusviisi.

• katsetab kõiki tehnikaid.
• käitub endale ja teistele ohutult visuaalses ja virtuaalses maailmas.
Õppesisu
Uurimine, avastamine, ideede arendamine
Töötamine ise-seisvalt ja grupis. Põhielementide- joon, värv, vorm, ruum, rütm jt
tundmaõppimine. Iseloomulike tunnuste ning peamise esiletoomine. Erinevate tehnikate,
materjalide, võtete ja vahendite läbiproovimine. Mänguasjade ja omameisterdatud mudelitega
lavastuslikud mängud.
Pildiline ja ruumiline väljendus
Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha
ja värvi abil. ÜMBRUS. Vabanemine stampkujunditest.(päikese-neljandik, aknarist jm).
ASJAD. Tuttavate asjade kujutamine – lilled, mänguasjad. INIMENE. Inimese vanus, amet
jne, joonistamine mälu järgi. GEOMEETRIA Mõisted kolmnurk, ruut, ring.
Disain ja keskkond
Situatsiooni kirjeldav lähteülesanne. Ideede selgitamine, vormistamine jooniste ja
makettidena. Disaini roll igapäevaelus: trükised, tarbevormid, ruumid, hooned, keskkond jne.
Vormi ja funktsiooni seos. MÄRK Geomeetriliste kujundite erinevad tähendused. KIRI. Oma
nime kujundus portfooliol vms Kunstitunnis omandatud oskuste rakendamine digitaalsete
vahenditega töötades.
Meedia ja kommunikatsioon
Meediad kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja vahendid. (illustratsioon, koomiks,
reklaam, animatsioon, foto, video). Asjade tähendus pildil (nt loodusmaterjalidest
installatsiooni jäädvustamine fotona).
Kunstikultuur
Vana ja uue võrdlemine. Eesti kultuuripärandi tähtteosed. Muuseumide ja näituste
külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes osalemine. EESTI JA MAAILM
Keskaegsed hooned. RAHVAKUNST Laulupidu ja rahvariided
Materjalid, tehnikad
Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine. MAAL Näpuvärvid , guašš, SKULPTUUR
Plastiliin, savi jt pehmed voolimismaterjalid. GRAAFIKA Riipimine vms.
2. klass
2. klassi lõpetaja õpitulemused:
• katsetab julgelt ja tunneb sellest rõõmu.
• on iseseisev, kuid valmis ka koostööks.
• valib ise sobivaima kujutusviisi.
• katsetab kõiki tehnikaid.
• tunneb kodukoha kultuuriobjekte.
• taipab eseme vormi ja funktsiooni seost.
• käitub endale ja teistele ohutult visuaalses ja virtuaalses maailmas
Õppesisu
Uurimine, avastamine, ideede arendamine
Oma tööde esitlemine, selgitamine ja kaaslaste kuulamine. Töötamine iseseisvalt ja grupis.
Põhielementide- joon, värv, vorm, ruum, rütm jt tundmaõppimine. Iseloomulike tunnuste ning
peamise esiletoomine. Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite läbiproovimine.
Piltjutustused: joonistus, maal, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon.
Pildiline ja ruumiline väljendus
Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha
ja värvi abil. ÜMBRUS Puude, mägede, pilvede jne kujutamine mitmel erineval moel.

ASJAD Eseme tähtsamad tunnused. INIMENE Algsed proportsioonireeglid. GEOMEETRIA
Geomeetrilistest kujunditest pilt.
Disain ja keskkond
Situatsiooni kirjeldav lähteülesanne. Ideede selgitamine, vormistamine jooniste ja
makettidena. Disaini roll igapäevaelus: trükised, tarbevormid, ruumid, hooned, keskkond jne.
Vormi ja funktsiooni seos. MÄRK Liiklusmärkide keel KIRI Dekoratiivkiri kingipakil vms.
Kunstitunnis omandatud oskuste rakendamine digitaalsete vahenditega töötades.
Meedia ja kommunikatsioon
Meediad kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja vahendid (illustratsioon, koomiks,
reklaam, animatsioon, foto, video). Piltjutustuste kujundamine (nt foto sidumine joonistuste ja
tekstiga). E-kaart.
Kunstikultuur
Vana ja uue võrdlemine. Eesti kultuuripärandi tähtteosed. Muuseumide ja näituste
külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes osalemine. EESTI JA MAAILM Lossid,
kindlused ja mõisahooned. RAHVAKUNST Talu ja taluriistad.
Materjalid, tehnikad
Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine. MAAL tempera SKULPTUUR. Seisvad figuurid
materjali lisamisega. GRAAFIKA Monotüüpia jt erinevad tõmmised.
3. klass
3. klassi lõpetaja õpitulemused:
• tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab julgelt oma
mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
• tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega; kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
• leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks, paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
• kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning
tehnikaid;
• tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja
näitustel ning arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
• seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise
põhimõtteid;
• kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes
kultuurija õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.
Õppesisu
Uurimine, avastamine, ideede arendamine
Oma tööde esitlemine, selgitamine ja kaaslaste kuulamine. Töötamine iseseisvalt ja grupis.
Põhielementide- joon, värv, vorm, ruum, rütm jt tundmaõppimine. Iseloomulike tunnuste ning
peamise esiletoomine. Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite läbiproovimine
Tegelikkuse ja virtuaalsete keskkondade võrdlus.
Pildiline ja ruumiline väljendus
Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha
ja värvi abil. ÜMBRUS Maastik kevadel, suvel, sügisel, talvel. ASJAD Esimesed katsetused
kujutamisel natuurist. INIMENE Dünaamiline kriipsujuku liikumise kavandamisel.
GEOMEETRIA Plasttaarast, karpidest loomade vm meisterdamine
Disain ja keskkond
Situatsiooni kirjeldav lähteülesanne. Ideede selgitamine, vormistamine jooniste ja
makettidena. Disaini roll igapäevaelus: trükised, tarbevormid, ruumid, hooned, keskkond jne.

Vormi ja funktsiooni seos. MÄRK Stilisatsioon. KIRI Šrifti valik vastavalt ülesandele.
Kunstitunnis omandatud oskuste rakendamine digitaalsete vahenditega töötades
Meedia ja kommunikatsioon
Meediad kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja vahendid (illustratsioon, koomiks,
reklaam, animatsioon, foto, video).Uue tähenduse andmine asjadele või
kujutatavale konteksti muutmisega
Kunstikultuur
EESTI JA MAAILM Lähikonna kunstigalerii, muuseumi asukoht ja funktsioon.
RAHVAKUNST Kindamustrid, sokisääred vms.
Materjalid, tehnikad
Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine. MAAL akvarell, pastell … SKULPTUUR
Voolimine ühest tükist, ilma juurde lisamiseta. GRAAFIKA Papitrükk vms.
4. klass
4. klassi lõpetaja õpitulemused:
• tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab;
• kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal;
• rakendab erinevaid kunstitehnikaid;
• märkab erinevaid nüüdiskunsti vorme;
• mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet;
• mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;
• leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest;
• tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.
Õppesisu
Uurimine, avastamine, ideede arendamine
Uurimuslik ja loov koostöö. Teoste esitlemine, valikute põhjendamine. Kujuta¬mine,
väljendamine, kujunda¬mine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine. Pildiruum, ruumilisuse
edastamise võtted. Värv kui väljendusvahend. Liikumise kujutamine. Tehnikate loov
kasutamine, segatehnikad. Realistlikkus ja abstraktsus kunstis.
Pildiline ja ruumiline väljendus
Kunstiteoses sisulise ja vormilise eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja
koloriit. ÜMBRUS Erinevad majad linnas ja maal. ASJAD Esemete suurussuhted INIMENE
Inimesed tegevuses, nägu ja meeleolu. GEOMEETRIA Kubistlikus stiilis pilt.
Disain ja keskkond
Probleemipõhine lähteülesanne. Trükiste, filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide
pildikeele ning graafilise disaini kujundusvõtete uurimine ja kriitiline võrdlemine.
Keskkonnasõbralik ja loov disain inimese teenistuses. MÄRK Liiklusmärkide analoogial
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põhinev uute märkide kujundamine. KIRI (Trüki-) tähtede kujundamine. Foto,
digitaalgraafika, video ja animatsiooni kasutamine lähiümbruse uurimisel.
Meedia ja kommunikatsioon
Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide jne vaatlemine, nende üle arutlemine,
kirjeldamine, eelistuste põhjendamine. Liikumisillusiooni teke. Piltide, teksti, heli ja liikumise
koosmõju. Ruumilisus pildil, fotol, filmis. Inimene ja tema tegevused. Ilmastiku-nähtuste
jäädvustamine.
Kunstikultuur
Kunstiteose analüüs. Kunstiürituste, kaasaegse kunsti näituste külastamine ja nähtu
mõtestamine. Erinevad mineviku ja nüüdiskunst tuntumad teosed Eestis ja mujal maailmas,
kultuuride iseärasused. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid. EESTI JA

MAAILM. Teosed, kus värvil on suurem roll (postimpressionistid, fovistid …)
RAHVAKUNST Lilltikand (pulmatekk).
Materjalid ja tehnikad
Visandamine ja kavandamine. Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. Ruumilise
kompositsiooni, mudeli või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate katsetamine. MAAL
Akrüül jt kattevärvid SKULPTUUR Pehmed materjalid nt savi või saepurumass. GRAAFIKA
Faktuurpilt, materjalitrükk. Heledusastmed värvipliiatsitega.
5. klass
5. klassi lõpetaja õpitulemused:
• tunnetab oma huvisid ja võimeid.
• visandab ja kavandab.
• on valmis katsetama uusi tehnikaid, sh digitaalseid.
• mõistab erinevate teoste sõnumeid ja eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. reklaam
ja meedia).
• võrdleb kaasaja ja mineviku kultuurinähtusi.
• kasutab visuaalkultuuri tundmaõppimiseks teatmeteoseid ja IKT vahendeid.
• uurib disainilahendusi ja leiutab ise. Käitub virtuaalmaailmas eetiliselt.
Õppesisu
UURIMINE AVASTAMINE JA IDEEDE ARENDAMINE.
Uurimuslik ja loov koostöö. Teoste esitlemine, valikute põhjendamine. Kujutamine,
väljendamine, kujundamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine. Pildiruum, ruumilisuse
edastamise võtted. Värv kui väljendusvahend. Liikumise kujutamine. Tehnikate loov
kasutamine, segatehnikad. Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid. Kunstiteoses
sisulise ja vormilise eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja koloriit
PILDILINE JA RUUMILINE VÄLJENDUS.
Kunstiteoses sisulise ja vormilise eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja
koloriit.
ÜMBRUS
Loodus versus arhitektuur (uuslinn ja puud vms).
ASJAD
Ühe eseme erinevate osade suhe.
INIMENE
Lihtsad proportsioonireeglid, peamised näoproportsioonid.
GEOMEETRIA
Kera, silindri, tahuka kujutamine.
DISAIN JA KESKKOND
Probleemipõhine lähteülesanne. Trükiste, filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide
pildikeele ning graafilise disaini kujundusvõtete uurimine ja kriitiline võrdlemine.
Keskkonnasõbralik ja loov disain inimese teenistuses.
MÄRK
Märk kui stilisatsioon, piltkiri.
KIRI
Šrifti ja pildi sidumine tervikuks. Foto, digitaalgraafika, video ja animatsiooni kasutamine
lähiümbruse uurimisel.
MEEDIA JA KOMMUNIKATSIOON
Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide jne vaatlemine, nende üle arutlemine,
kirjeldamine, eelistuste põhjendamine. Liikumisillusiooni teke. Piltide, teksti, heli ja liikumise
koosmõju. Ruumilisus pildil, fotol, filmis. Inimene ja tema tegevused. Ilmastiku-nähtuste
jäädvustamine. Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis. Linnaruumi detailide,

märkide ja kirjade kogumine (pildistamine) ja analüüsimine. Tootereklaam.
KUNSTIKULTUUR.
Kunstiteose analüüs. Kunstiürituste, kaasaegse kunsti näituste külastamine ja nähtu
mõtestamine. Erinevad mineviku ja nüüdiskunst tuntumad teosed Eestis ja mujal maailmas,
kultuuride iseärasused. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.
EESTI JA MAAILM
Konstrueeriv kunst (kubism, juugend, Art Deco …)
RAHVAKUNST
Sõled, kapad, kirstud
MATERJALID JA TEHNIKAD
Visandamine ja kavandamine. Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. Ruumilise
kompositsiooni, mudeli või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate katsetamin
MAAL
Monokroomne maalimine (tint jt).
SKULPTUUR
Papier-mache vms.
GRAAFIKA.
Papitrükk. Mustritega pinnakatmine.
6. klass
6. klassi lõpetaja õpitulemused:
• tunnetab oma huvisid ja võimeid.
• visandab ja kavandab.
• on valmis katsetama uusi tehnikaid, sh digitaalseid.
• mõistab erinevate teoste sõnumeid ja eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. reklaam
ja meedia).
• võrdleb kaasaja ja mineviku kultuurinähtusi.
• kasutab visuaalkultuuri tundmaõppimiseks teatmeteoseid ja IKT vahendeid.
• uurib disainilahendusi ja leiutab ise.
• käitub virtuaalmaailmas eetiliselt.
Õppesisu
UURIMINE AVASTAMINE JA IDEEDE ARENDAMINE.
Uurimuslik ja loov koostöö. Teoste esitlemine, valikute põhjendamine. Kujutamine,
väljendamine, kujunda¬mine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine. Pildiruum, ruumilisuse
edastamise võtted. Värv kui väljendusvahend. Liikumise kujutamine. Tehnikate loov
kasutamine, segatehnikad. Sõnumite ja emotsioonide edastamine, oma tööde võrdlus
kunstiajaloonäidetega.
PILDILINE JA RUUMILINE VÄLJENDUS.
Kunstiteoses sisulise ja vormilise eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja
koloriit.
ÜMBRUS
Hoonete erinevused ajastute ja funktsiooni järgi. Taevas.
ASJAD
Pöördkehad jt mahulised esemed.
INIMENE
Inimese liikumisasendid. Keha mahulisus. Pea profiilis.
GEOMEETRIA
Eseme jaotamine geomeetrilisteks kehadeks.
DISAIN JA KESKKOND
Probleemipõhine lähteülesanne. Trükiste, filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide

pildikeele ning graafilise disaini kujundusvõtete uurimine ja kriitiline võrdlemine.
Keskkonnasõbralik ja loov disain inimese teenistuses.
MÄRK
Märk kui sümbol (nt sodiaagi-märgid).
KIRI
Šrift varjuga, ruumiline kiri. Foto, digitaalgraafika, video ja animatsiooni kasutamine
lähiümbruse uurimisel.
MEEDIA JA KOMMUNIKATSIOON
Kunstiteoste, arvuti¬mängude, filmide, reklaamide jne vaatlemine, nende üle arutlemine,
kirjeldamine, eelistuste põhjendamine. Liikumisillusiooni teke. Piltide, teksti, heli ja liikumise
koosmõju. Valgus, vari ja värv objekti vormi edasi-andmisel. Vormimuutusest tulenev
tähenduse muutus.
KUNSTIKULTUUR
Kunstiteose analüüs. Kunstiürituste, kaasaegse kunsti näituste külastamine ja nähtu
mõtestamine. Erinevad mineviku ja nüüdiskunst tuntumad teosed Eestis ja mujal maailmas,
kultuuride iseärasused. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.
EESTI JA MAAILM
Kunst käsikäes ajalootunniga (kauged kultuurid, antiik …)
RAHVAKUNST
Taluarhitektuur.
MATERJALID JA TEHNIKAD.
Visandamine ja kavandamine. Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. Ruumilise
kompositsiooni, mudeli või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate katsetamine.
MAAL
Segatehnikad.
SKULPTUUR
Materjalide kombineerimine.
GRAAFIKA
Sügavtrükk, heledusnüansid mustvalges grafiidijoonistuses.
7. klass
7. klassi lõpetaja õpitulemused:
• arendab teadlikult oma võimeid ja isikupära. Hindab originaalsust.
• katsetab erinevaid lahendusvariante, selgitab valikuid.
• teadvustab kunsti rolli ühiskonnas, seost teiste kultuurinähtuste, teaduse, tehnika ja
meediaga.
• tunneb Eesti ja maailma olulisemaid kunstiteoseid.
• uurib nüüdiskunsti nähtusi, oskab arutleda nende väljendusvahendite, sõnumite,
esteetilisuse, eetilisuse jne üle.
• mõistab disaini kui protsessi.
Õppesisu
UURIMINE, AVASTAMINE IDEEDE ARENDAMINE.
Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne. Mäng vormi, reeglite
ja tähendustega. Teksti ja pildi koosmõju. Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes
(foto, video, animatsioon, digitaalgraafika). Tehnoloogia ja kunst. Keskkond ja kunst.
Kommunikatsioon kunstis. Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid, tehnika, ümbrus
(kontekst), sõnum jne.
PILDILINE JA RUUMILINE VÄLJENDUS.
Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood
inspiratsiooniallikana. Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.

ÜMBRUS
Tänav, taluõu jne (maja välisdetailid).
ASJAD
Ruumi kolm mõõdet.
INIMENE
Inimene perspektiivis, pea rakursis, näo detailid.
GEOMEETRIA
Geomeetriline kujund sümbolina.
DISAIN JA KESKKOND.
Sihtrühmapõhine lähteülesanne. Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, sihtgrupp jt
mõisted. Looduslikud ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus,
ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi
leidmiseni.
MÄRK
Geomeetriliste kehade, märkide, kujundite ja värvide mitmetähenduslikkus.
KIRI
Omaloodud šrifti kujundamine. Pildikeel. Erinevate meediumite väljendusvahendite
rakendamine ainesiseselt ja lõimimisel teiste ainetega.
MEEDIA JA KOMMUNIKATSIOON.
Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid reklaamis. Infootsing erinevatest
teabeallikatest. Digitaalne pilditöötlus. Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise
dokumendina. Autorikaitse. Teose muutmine mõjusamaks peegelduse, perspektiivi, illusiooni
või muu võttega.
KUNSTIKULTUUR
Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud elukutsed. Muuseumide, näituste ja
kunstisündmuste külastamine ja arutelud, kunstiterminoloogia kasutamine. Kunsti liigid.
Erinevate kultuuride tuntumate teoste näiteid. Kunstiteoste säilitamine. Kunst kui ühiskonna,
teaduse ja tehnoloogia arengu peegeldaja.
EESTI JA MAAILM
Keskajast barokini.
RAHVAKUNST
Käise-, vöö- jt kirjad.
MATERJALID JA TEHNIKAD.
Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd. Tulemuse esitlemine. Ideest
ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite valimine.
MAAL
Maalimine erinevatele materjalidele
SKULPTUUR
Paberskulptuur ilma liimita.
GRAAFIKA
Trükigraafika ja värvi- ning viltpliiatsite ühendamine.
8. klass
8. klassi lõpetaja õpitulemused:
• arendab teadlikult oma võimeid ja isikupära. Hindab originaalsust.
• katsetab erinevaid lahendusvariante, selgitab valikuid.
• teadvustab kunsti rolli ühiskonnas, seost teiste kultuurinähtuste, teaduse, tehnika ja
meediaga.
• tunneb Eesti ja maailma olulisemaid kunstiteoseid.
• uurib nüüdiskunsti nähtusi, oskab arutleda nende väljendusvahendite, sõnumite,

esteetilisuse, eetilisuse jne üle.
• mõistab disaini kui protsessi.
Õppesisu
UURIMINE, AVASTAMINE, IDEEDE ARENDAMINE.
Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne. Mäng vormi, reeglite
ja tähendustega. Teksti ja pildi koosmõju. Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes
(foto, video, animatsioon, digitaalgraafika). Tehnoloogia ja kunst. Keskkond ja kunst.
Kommunikatsioon kunstis. Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise
lähtepunktina.
PILDILINE JA RUUMILINE VÄLJENDUS.
Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood
inspiratsiooniallikana. Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.
ÜMBRUS
Realistlik maastikumaal, veekogu.
ASJAD
Iseseisev natüürmordi koostamine, vaatluspunkti valik.
INIMENE
Meeleolu väljendus poosiga, kiirskitseerimine.
GEOMEETRIA
Kompositsiooni rajamine geomeetrilistele kujundile.
DISAIN JA KESKKOND.
Sihtrühmapõhine lähteülesanne. Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, sihtgrupp jt
mõisted. Looduslikud ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus,
ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi
leidmiseni.
MÄRK
Märgi tähenduse muutus ajaloos. Firmamärk.
KIRI
Šrift raamatus, plakatil, reklaamis vm. Pildikeel. Erinevate meediumite väljendusvahendite
rakendamine ainesiseselt ja lõimimisel teiste ainetega.
MEEDIA JA KOMMUNIKATSIOON.
Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid reklaamis. Infootsing erinevatest
teabeallikatest. Digitaalne pilditöötlus. Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise
dokumendina. Autorikaitse.
Korduvuse mõju. Mustrid.
KUNSTIKULTUUR.
Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud elukutsed. Muuseumide, näituste ja
kunstisündmuste külastamine ja arutelud, kunstiterminoloogia kasutamine. Kunsti liigid.
Erinevate kultuuride tuntumate teoste näiteid. Kunstiteoste säilitamine. Kunst kui ühiskonna,
teaduse ja tehnoloogia arengu peegeldaja.
EESTI JA MAAILM
19. sajandi stiilid, modernism.
RAHVAKUNST
Etnograafia ja tänapäev.
MATERJALID JA TEHNIKAD.
Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd. Tulemuse esitlemine. Ideest
ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite valimine.
MAAL
Klaasimaal, fresko jms
SKULPTUUR

Skulptuur „liigse” eemaldamisega (penoplast vms).
GRAAFIKA
Erinevate graafikaliikide katsetused.

9. klass
9. klassi lõpetaja õpitulemused:
• arendab teadlikult oma võimeid ja isikupära. Hindab originaalsust.
• katsetab erinevaid lahendusvariante, selgitab valikuid.
• teadvustab kunsti rolli ühiskonnas, seost teiste kultuurinähtuste, teaduse, tehnika ja
meediaga.
• tunneb Eesti ja maailma olulisemaid kunstiteoseid.
• uurib nüüdiskunsti nähtusi, oskab arutleda nende väljendusvahendite, sõnumite,
esteetilisuse, eetilisuse jne üle.
• mõistab disaini kui protsessi.
Õppesisu
UURIMINE,AVASTAMINE, IDEEDE ARENDAMINE.
Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne. Mäng vormi, reeglite
ja tähendustega. Teksti ja pildi koosmõju. Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes
(foto, video, animatsioon, digitaalgraafika). Tehnoloogia ja kunst. Keskkond ja kunst.
Kommunikatsioon kunstis. Väljendusvahendite valik vastavalt ideele, otstarbele ja
sihtgrupile.
PILDILINE JA RUUMILINE VÄLJENDUS.
Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood
inspiratsiooniallikana. Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.
ÜMBRUS
Loodus detailides, maja siseruum.
ASJAD
Deformatsioon (nt kubism, ekspressionism) mõju suurendamiseks.
INIMENE
Mitu figuuri suhtlemas, käed.
GEOMEETRIA
Arhitektoonika. Moodulsüsteemid.
DISAIN JA KESKKOND.
Sihtrühmapõhine lähteülesanne. Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, sihtgrupp jt
mõisted. Looduslikud ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus,
ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi
leidmiseni.
MÄRK
Mäng sümbolitega, logo.
KIRI
Pidulik kiri (nt kalligraafia). Pildikeel. Erinevate meediumite väljendusvahendite rakendamine
ainesiseselt ja lõimimisel teiste ainetega.
MEEDIA JA KOMMUNIKATSIOON.
Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid reklaamis. Infootsing erinevatest
teabeallikatest. Digitaalne pilditöötlus. Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise
dokumendina. Autorikaitse. Ruumilisus ja ruumilisuse illusioon (3-D efekt, stereonägemine
jms).
KUNSTIKULTUUR.
Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud elukutsed. Muuseumide, näituste ja

kunstisündmuste külastamine ja arutelud, kunstiterminoloogia kasutamine. Kunsti liigid.
Erinevate kultuuride tuntumate teoste näiteid. Kunstiteoste säilitamine. Kunst kui ühiskonna,
teaduse ja tehnoloogia arengu peegeldaja.
EESTI JA MAAILM
Protsessuaalne kunst, kunstide süntees – tänapäev.
RAHVAKUNST
Rahvuslik ja rahvalik.
MATERJALID JA TEHNIKAD.
Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd. Tulemuse esitlemine. Ideest
ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite valimine.
MAAL
Lahustid, lakid jt. Õlimaal. Graffiti.
SKULPTUUR
Materjali valik lähtuvalt teemast ja soovist.
GRAAFIKA
Graafika + kollaaž jt segatehnikad.

