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LISA 6 
AINEVALDKOND „KUNSTIAINED“ 
 

Õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes 
 

Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel I kooliastmes 
klassiti 

 
Õpitulemused 1. klassis 
1. klassi õpilane: 

• tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest; 
• leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned; 

• paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni; 
• tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega; 

• katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi; 

• katsetab ja kasutab julgelt õpitud joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid 

ning tehnikaid; 
• valib sobiva kujutusviisi olulisema esile toomiseks; 

• kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi; 

• tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega; 
• arutleb tarbevormide üle; 

• seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise 
põhimõtteid; 

• paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni; 

• tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte; 

• arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid; 

• tuleb toime reaalses muuseumi (galerii)keskkonnas; 

• arutleb meedia rolli ja mõju üle igapäevaelus, kasutades õpitud ainemõisteid.  
 

Õppesisu I kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja  
1. klassis  

Pildiline ja ruumiline väljendus 
Visuaalse kompositsiooni 

baaselemendid (joon, värv, 
vorm, ruum, rütm). Inimeste, 
esemete ja looduse objektide 
iseloomulikud tunnused ning 

peamise esiletoomine 
kujutamisel. 
 

Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. 
Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil. 

Oma tööde esitlemine ja selgituste andmine. 

1. klass  
Vabanemine stampkujunditest (päikese-neljandik, 

aknarist jms). Tuttavate asjade kujutamine – lilled, 
mänguasjad jms. Inimese vanuse, ameti jms 

joonistamine mälu järgi. Mõisted kolmnurk, ruut, ring 
jne. Mänguasjade ja omameisterdatud mudelitega 
lavastuslikud mängud. 
 

Materjalid ja tehnikad 
Erinevate kunstitehnikate 

materjalid, töövõtted ning 
töövahendid (nt joonistamine, 

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite 
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete 

loominguline rakendamine. Materjalide, töövahendite ja 
töökoha otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine. 
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maalimine, trükkimine, kollaaž, 

pildistamine, vormimine jne). 
 

1. klass  

Maal – näpuvärvid, guašš. Skulptuur –  plastiliin, savi jt 
pehmed voolimismaterjalid. Graafika – riipimine vms. 
 

Disain ja keskkond 

Disain igapäevaelus: trükis, 
tarbevorm, ruum ja ehitis 

keskkonnas. Vormi, otstarbe, 
materjali ja tehnoloogia seosed 

ning nende arvestamine 
kujundamisel. Turvaline ning 

keskkonnasäästlik tarbimine. 

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja 

makettidena tulenevalt situatsiooni kirjeldavast 
lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis 

omandatud oskuste rakendamine digitaalsete 
vahenditega töödes. 

1. klass 
Märk – geomeetriliste kujundite erinevad tähendused. 

Kiri – oma nime kujundus portfooliol vms. 
 

Kunstikultuur 

Kunstiteosed kohalikes 
muuseumides ja 

kunstigaleriides, ajaloolised 
kunstitehnikad ja materjalid. 

Lähiümbruse loodus ja 
ehituskunst. Reaalsed ning 

virtuaalsed kunsti- ja 
meediakeskkonnad. 

 

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste 

külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle 
arutlemine. 

1. klass 
Eesti ja maailm – keskaegsed hooned. Rahvakunst – 

laulupidu ja rahvariided. 
 

Meedia ja kommunikatsioon 

Kunstiteoste, visuaalse 
kommunikatsiooni ja meedia roll 

ning mõju igapäevaelus. 
Pildilised jutustused: joonistus, 

maal, illustratsioon, koomiks, 
fotoseeria, animatsioon. 

 

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja 

vahendid. 
1. klass 
Asjade tähendus pildil (nt loodusmaterjalidest 
installatsiooni jäädvustamine fotona). 

 

Lõiming 1. klassis 
Emakeel: sõnaline eneseväljendus, arutlus- ja kirjeldusoskus; lugude jutustamine; tähed, 

tekstist arusaamine. 
Matemaatika: geomeetrilised kujundid: ring, ruut, kolmnurk, kuup, risttahukas ja püramiid, 
kujundite tipud, servad ja tahud; kera; ümbritsevast tasandilis te ja ruumiliste kujundite 
leidmine.  
Kodundus: arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle; ruumide korrastamine ja 
kaunistamine. 
Tööõpetus (kavandamine): ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine; 
ideede visandamine paberil; idee esitlemine.  
Tööõpetus (materjalid): materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine;  

katsetused erinevate materjalidega; sagedasemad töövahendid; jõukohaste esemete 
modelleerimine ja meisterdamine; materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, 

märkimine, rebimine, voltimine, lõikamine); ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain 
minevikus ja tänapäeval.  

Muusika: loomingulisus musitseerimisel, muusika lugude jutustajana. 
Loodusõpetus:  kodukoha/kooliümbruse tuntumad vaatamisväärsused, kodukoha ajalugu ja 
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ehitised. 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: positiivne hoiak õppimisse. 

Väärtused ja kõlblus: minu asjad, asjade väärtus, asjade hoidmine. 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine. 
Kultuuriline identiteet: kunstiteoste ja mineviku-kogemuse (esemed, lood) säilitamise 
tähtsus. 
Keskkond ja jätkusuutlik areng: keskkond  minu ümber. 

Teabekeskkond: infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel 
Kultuuriline identiteet: kunstiteoste ja mineviku-kogemuse (esemed, lood) säilitamise 

tähtsus. 
 

Õpitulemused 2. klassis 
2. klassi õpilane: 

• tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest; 

• leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema 
esiletoomiseks; 

• katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi; 

• kasutab õpitud joonistamise, maalimise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid; 

• kasutab erinevaid paberi kasutamise töövõtteid ning tehnikaid; 

• paneb tähele värvide koosmõju; 

• kujutab esemeid, olendeid, sündmusi omas laadis endale tähenduslikes töödes; 
• jutustab visuaalselt lugusid; 

• valib sobiva kujutusviisi olulisema esile toomiseks; 
• kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi; 

• tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd; 
• seostab vormi otstarbega; 

• seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise 
põhimõtteid; 

• kirjeldab ja arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid; 

• tuleb toime muuseumi-keskkonnas; 

• arutleb reklaami mõju üle igapäevaelus. 

 
Õppesisu I kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja  

2. klassis 
Pildiline ja ruumiline väljendus 
Visuaalse kompositsiooni 
baaselemendid (joon, värv, 
vorm, ruum, rütm). Inimeste, 
esemete ja looduse objektide 
iseloomulikud tunnused ning 
peamise esiletoomine 

kujutamisel. 
 

Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. 
Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil. 
Oma tööde esitlemine ja selgituste andmine. 

2. klass   

Puude, mägede, pilvede jms kujutamine mitmel erineval 
moel. Esemete tähtsamad tunnused. Esmased 
proportsioonireeglid. Geomeetrilistest kujunditest pildi 
loomine. Piltjutustused: joonistus, maal, illustratsioon, 
koomiks, fotoseeria, animatsioon.  
 

Materjalid ja tehnikad 

Erinevate kunstitehnikate 

materjalid, töövõtted ning 
töövahendid (nt joonistamine, 

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite 

läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete 

loominguline rakendamine. Materjalide, töövahendite ja 
töökoha otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine. 
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maalimine, trükkimine, kollaaž, 

pildistamine, vormimine jne). 
 

2. klass  

Maal – tempera. Skulptuur - seisvad figuurid materjali 
lisamisega. Graafika – monotüüpia jt erinevad 
tõmmised. 
 

Disain ja keskkond 
Disain igapäevaelus: trükis, 

tarbevorm, ruum ja ehitis 
keskkonnas. Vormi, otstarbe, 

materjali ja tehnoloogia seosed 
ning nende arvestamine 

kujundamisel. Turvaline ning 
keskkonnasäästlik tarbimine. 
 

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja 
makettidena tulenevalt situatsiooni kirjeldavast 

lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis 
omandatud oskuste rakendamine digitaalsete 

vahenditega töödes. 
2. klass 

Märk – liiklusmärkide keel. Kiri – dekoratiivkiri kingipakil. 
 

Kunstikultuur 

Kunstiteosed kohalikes 
muuseumides ja 

kunstigaleriides, ajaloolised 
kunstitehnikad ja materjalid. 

Lähiümbruse loodus ja 
ehituskunst. Reaalsed ning 
virtuaalsed kunsti- ja 
meediakeskkonnad. 

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste 

külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle 
arutlemine. 

2. klass 
Eesti ja maailm – lossid, kindlused ja mõisahooned 

Rahvakunst – talu ja taluriistad. 
 

Meedia ja kommunikatsioon 
Kunstiteoste, visuaalse 
kommunikatsiooni ja meedia roll 
ning mõju igapäevaelus. 
Pildilised jutustused: joonistus, 
maal, illustratsioon, koomiks, 
fotoseeria, animatsioon. 

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja 
vahendid. 
2. klass 

Piltjutustuse kujundamine (nt foto sidumine joonistuste 
ja tekstiga). E-kaart. 

 

 
Lõiming 2. klassis 
Emakeel: suuline väljendusoskus; joonistuse põhjal jutustamine; lugemistekstidest lähtudes 

oma loo  joonistamine. 
Loodusõpetus: inimeste elu võrdlemine maal ja linnas; erinevad elukeskkonnad; 

vastutustundlik ja keskkonda hoidev tarbimine; Eesti saared; taimede välisehitus, loomade 
välisehitus; ühe taime või looma uurimine; loomaaia või loomapargi külastus või lemmik-

loomapäeva korraldamine; organismid erinevates elukeskkondades.  
Muusika: loodushääled muusikas; muusika kuulamine ja muusikaline lugu; muusika meeleolu 

visualiseerimine; helide tekitamine paberiga (lehvitamine, kortsutamine, rebimine jm): 
muusika elemendid (rütm, dünaamika, meloodia, tämber); regilaulu rütm (mustrid). 

Tööõpetus: oma klassiruumi kaunistamine tähtpäevadeks; jõukohaste esemete valmistamine: 
kasutab materjale säästlikult; valib erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid; käsitseb 
kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult; kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi 
ja ruumilisi esemeid valmistades. 

Tööõpetus (kavandamine): ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja 
tänapäeval; ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine; ideede 
visandamine paberil; idee esitlemine; lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.  
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Tööõpetus (materjalid): eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, 
nahk, plast, vahtplast, puit, traat, plekk jne); võrdleb materjalide üldisi omadusi.  

Võõrkeel: lastele mõeldud erileheküljed muuseumide veebilehtedel.  
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: kool, positiivne suhtumine õppimisse. 
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: info otsing  ja silmaringi avardamine, 
raamatukogud, internetilehed; veebilehed muuseumide või kunstiteoste tutvustusega. 
Väärtused ja kõlblus: minu hobid ja huvid.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng: looduse ilu, säästev suhtumine loodusesse. 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine. 

Kultuuriline identiteet, seos inimeseõpetusega:  traditsioonid peres, koolis, kodukohas ; 
mineviku-kogemuse ja kaasaegse kultuuri säilitamise tähtsus (kunstiteosed, esemed, lood); 

jõuludega seotud traditsioonid peres, koolis, kodukohas. 
Tervis ja ohutus: koolitee, ohtlikud olukorrad, ohutu liiklemine tänaval, maanteel; tervisliku 

eluviisi väärtustamine; tervislik toitumine. 
 

Õpitulemused 3. klassis 
3. klassi õpilane: 

• tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest; 

• 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 ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid; 

• kasutab erinevaid akvarelltehnikaid; 

• tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;  
• seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise 

põhimõtteid; 
• tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja 

näitustel; 
• arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid; 

• tuleb toime reaalses kultuuri-ja õppekeskkondades; 

• kasutab animatsiooniloomise võimalusi; 
• kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid;  

• tuleb toime virtuaalsetes kultuuri-ja õppekeskkondades; 
• teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid. 

 
Õppesisu I kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja  

3. klassis 
Pildiline ja ruumiline väljendus 
Visuaalse kompositsiooni 
baaselemendid (joon, värv, 
vorm, ruum, rütm). Inimeste, 
esemete ja looduse objektide 

iseloomulikud tunnused ning 
peamise esiletoomine 
kujutamisel. 
 

Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. 
Peamise esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil. 
Oma tööde esitlemine ja selgituste andmine. 

3. klass 

Maastik kevadel, suvel, sügisel ja talvel. Esimesed 
katsetused kujutamisel natuurist. Dünaamiline 

kriipsujuku liikumise kavandamine. Plasttaarast, 
karpidest loomade vms meisterdamine. 
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Materjalid ja tehnikad 
Erinevate kunstitehnikate 
materjalid, töövõtted ning 
töövahendid (nt joonistamine, 
maalimine, trükkimine, kollaaž, 
pildistamine, vormimine jne). 
 

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite 
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete 
loominguline rakendamine. Materjalide, töövahendite ja 
töökoha otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine. 

3. klass  
Maal – akvarell, pastell. Skulptuur – voolimine ühest 

tükist, ilma juurde lisamata. Graafika – papitrükk vms. 
 

Disain ja keskkond 
Disain igapäevaelus: trükis, 

tarbevorm, ruum ja ehitis 
keskkonnas. Vormi, otstarbe, 

materjali ja tehnoloogia seosed 
ning nende arvestamine 

kujundamisel. Turvaline ning 
keskkonnasäästlik tarbimine. 

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja 
makettidena tulenevalt situatsiooni kirjeldavast 

lähteülesandest. Vormi ja funktsiooni seos. Kunstitunnis 
omandatud oskuste rakendamine digitaalsete 

vahenditega töödes. 
3. klass 

Märk – stilisatsioon. Kiri – šrifti valik vastavalt 
ülesandele. 

 

Kunstikultuur 

Kunstiteosed kohalikes 
muuseumides ja 

kunstigaleriides, ajaloolised 
kunstitehnikad ja materjalid. 
Lähiümbruse loodus ja 
ehituskunst. Reaalsed ning 
virtuaalsed kunsti- ja 
meediakeskkonnad. 
 

 

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste 

külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja nende üle 
arutlemine. 

3. klass 

Eesti ja maailm – lähikonna kunstigaleriide ja 
muuseumide asukoht ja funktsioonid. Rahvakunst – 
kindamustrid, sokisääred jms. Tegelikkuse ja virtuaalsete 

keskkondade võrdlus. 
 

Meedia ja kommunikatsioon 
Kunstiteoste, visuaalse 
kommunikatsiooni ja meedia roll 
ning mõju igapäevaelus. 

Pildilised jutustused: joonistus, 
maal, illustratsioon, koomiks, 
fotoseeria, animatsioon. 

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja 
vahendid. 
3. klass 

Uue tähenduse andmine asjadele või kujutatava 
konteksti muutmisega (nt juurviljadest tegelased 
tervisliku toitumise videos). 
 

 

Lõiming 3. klassis 
Emakeel: sõnaline väljendusoskus, arutusoskus; omakultuur ja kultuuride mitmekesisus 

muinasjuttude ainetel; raamatute kujundus, pildi joonistamine lugemispala või luuletuse 
ainetel; teema „Muinaslood ja pärislood“ (märksõnad: mängiv inimene;  võlumaailm; tunded 

ja nende põhjused; tekkelood; kohanimed; müstilised olendid; anekdoodid; uni ja unenäod; 
muinasjutt ja tõsilugu); rühmatöös oma teksti juurde joonis; teema „Jõuluaeg,  omakultuur ja 
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kodukoha pärimused“; etenduse reklaami teksti koostamine ja kujundamine; piltloo 
väljamõtlemine ja selle vormistamine; aastaajad, ajaühikud, aja kulgemine, ajatelg (nelja 

aastaaja pilt); piltidega tabeli/ plakati/ voldiku/ raamatu kujundamine; raamatukogus sobivate 
luuletuste otsimine, luuletustega trükise  kujundamine. õnnitluskaardi kujundamine; valitud 
värsile vastuse joonistamine; teema „Magus tähestik“: tähestik,  nimed; sõbrad ja sõpruse 
hoidmine, sallivus. 
Loodusõpetus: mets kui erinevate organismide elupaik; maakaart, ilmakaared; ilmakaarte 

määramine; fotolt plaaniks; mõõtkava; aastaajad, värvid looduses; päikes esüsteem (Maa ja 
Päike, valgus ja vari); taevakehad; virmalised. 

Inimeseõpetus: teema „Ajalugu“ (rahvus, laulupidu, „Kalevipoeg“, taluhooned); teema 
„Kultuur“ (rahvariided, ehted, minevik, pärand); teave ja reklaam, internet; aeg ja selle 

kulgemine. 
Muusika:  musitseerimise  ja muusika kuulamise võlu; värvid muusikas; muusikateater; 

muusika elemendid- rütm, meloodia, dünaamika, kõlavärv; eesti rahvalaulud,  rahvamuusika, 
rahvatantsud; minu muusikaline trikk; loodushääled. 

Kehaline kasvatus: liikumise võlu ja ilu;  
Matemaatika: ajaühikute kestvuse võrdlus.  

Tööõpetus: rahvakunst ja rahvariided, rahvakunsti elementide kasutamine kaasaegses 
riietuses.    

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: kool, positiivne suhtumine õppimisse; erinevate 
tegevusalade ja ametite tutvustamine, nende olulisus ning omavahelised seosed. 

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: teabevajaduse määratlemine ja otsing; 
silmaringi avardamine; infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel; leitud teabele kriitilise 
hinnangu andmine; visuaalse teksti analüüs; etenduse reklaamide kujundamine ja 

tutvustuste saatmine 
Kultuuriline identiteet: Eesti ja teiste maade muinasjutud; isadepäeva kaart, mardipäeva 

mask. Õppekäik: Eesti Rahva Muuseum või muu Eesti eluolu tutvustav muuseum; mineviku-
kogemuse säilitamise tähtsus (kunstiteosed, esemed, lood). 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: osalemine rühmatöös, oma arvamuse avaldamine; 
ühisürituse ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng: loodus minu ümber, loomalood, elus ja eluta loodus, 
tasakaal looduses.   

 

 
Õpitulemused 4. klassis 
4. klassi õpilane: 

• kavandab ja kujundab eesmärgist lähtudes; 
• leiab vormi ja funktsiooni seoseid (kus milliseid kirjatüüpe kasutatakse); 

• mõistab ka väikeste esemete kultuuriväärtust; 

• Mõistab muinsuskaitse ja muuseumite vajalikkust; 
• kujutab natuurist; 

• leiab infot erinevatest allikatest; 
• uurib, analüüsib ja võrdleb eri ajastute teoseid, märkab erinevaid vorme; 

• mõistab pooside „keelt“ skulptuuris; 

• eksperimenteerib kujutamise reeglitega (nt pimedus); 

• väljendab visuaalsete vahenditega mõtteid, ideid; 
• on tutvunud näo proportsiooniga; 

• loovülesandeid lahendades katsetab erinevaid kunstitehnikaid ja materjale, kasutab 
sobivaid; 



 
 
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool 

 
 

• kujutab ja kujundab vaatluse ja ideede põhjal, rakendab kompositsiooni baasoskusi; 

• kasutab ruumilisuse edastamise võtted; 
• uurib ja võrdleb erinevaid  vorme ja kujutamislaade; 

• kasutab kavandamist ideede edasiarendamise ja viimistluse protsessis; 

• mõistab, mis on värvide kogumõju, värvikompositsioon ja kooskõla;  

• osakab põhivärve segada; 

• oskab osaleda koostöös ja aruteludes ühise tulemuse nimel; 

• mõistab kinkimise mõtet; 
• stiliseerib piltkujutisi; 

• mõistab, kuidas kollektsioonist saab teos; 
• planeerib tegevust süstemaatiliselt ja vastavalt seatud eesmärgile.  

 

Õppesisu II kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel 
ja 4. klassis 

Pildiline ja ruumiline väljendus 
Erinevate objektide kujutamine 

vaatluse ja mälu järgi. 
Kavandamine kui protsess 
ideede arendamiseks. 
Pildiruum, ruumilisuse 
edastamise võtted. 
Kompositsiooni tasakaal, pinge, 
dominant ja koloriit. Liikumise 
kujutamine. 
Sõnumite ja emotsioonide 
edastamise võtted ning 
vahendid muistsetest aegadest 
tänapäevani. Kunstiteose 
sisulised ja vormilised 
elemendid, konkreetne ja 
abstraktne kunstis. 

Kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Värv kui 
väljendusvahend. Kunstiteoses sisulise ja vormilise 

eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 
koloriit. 

4. klass  
Realistlikkus ja abstraktsus kunstis. Erinevad majad 

linnas ja maal. Esemete suurussuhted. Inimesed 
tegevuses, inimese nägu ja meeleolu väljendamine. 

Kubistlikus stiilis pilt. 

Materjalid ja tehnikad 
Maali, joonistuse, graafika, 

kollaaži, skulptuuri, 
installatsiooni, foto, video, 

digitaalgraafika ja animatsiooni 
tehnikad ning töövõtted. 

Visandamine ja kavandamine. Eksperimenteerimine 
kujutamise reeglitega. Ruumilise kompositsiooni, mudeli 

või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate 
katsetamine 

4. klass  
Maal – akrüül- jt kattevärvid. Skulptuur – pehmed 
materjalid, nt savi või saepurumass. Graafika – 
faktuurpilt, materjalitrükk. Heledusastmed 

värvipliiatsiga. 
Disain ja keskkond 
Vormi ja funktsiooni seos, 
traditsioon ja uuenduslikkus 
disainis. Eesti rahvakunst ja 
ehituskultuur. Loodust säästva 
tarbimise põhimõtted, 
elukeskkonna parandamine 
kunsti, disaini ja arhitektuuri 
kaudu. 

Probleemipõhiste lähteülesannete kasutamine. Trükiste, 
filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide 
pildikeele ning graafilise disaini kujundusvõtete uurimine 
ja võrdlemine. Kesk-konnasõbralik ja loov disain inimese 
teenistuses. Foto, digitaal-graafika, video ja animatsiooni 
kasutamine lähiümbruse uurimisel. 

4. klass  
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Märk – liiklusmärkide analoogial põhinev uute märkide 

kujundamine. Kiri – trüki- ja muude tähtede 
kujundamine. 

Kunstikultuur 
Erinevad mineviku ja 
nüüdiskunsti teosed Eestis ja 
maailmas, näited õpetaja valikul. 
Kunstiteose analüüs. 
Kunstiterminid. Muuseumide ja 
galeriide funktsioonid. 

Kunstiteoste analüüsimine. Kunstiürituste, kaasaegse 
kunsti näituste külastamine ja nähtu lahti mõtestamine. 

4. klass  
Eesti ja maailm – teosed, kus värvil on suurem roll 

(postimpressionistid jt). Rahvakunst – lilltikand 
(pulmatekk). 

Meedia ja kommunikatsioon 
Piltide, teksti, heli ja liikumise 
koosmõju. Märkide ja sümbolite 

kasutamine meedias ja 
reklaamis. 

Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide jms 
vaatlemine ja nende üle arutlemine, kirjeldamine ja 
eelistuste põhjendamine. Liikumisillusiooni teke. Piltide, 

teksti, heli ja liikumise koosmõju. 
4. klass  
Ruumilisus pildil, fotol, filmis. Inimene ja tema 
tegevused. Ilmastikunähtuste jäädvustamine. 

 

Lõiming 4. klassis 
Emakeel: tekstid minevikust ja esivanematest; luuletused ajast; teater, film, lemmiknäitleja 
tutvustus; näidend, teksti esitamine tegelaskõnena; loovtööd; kohanimede korrektne 
kirjutamine. 
Matemaatika: geomeetrilised kujundid, pikkuse ja mahu mõõtühikud, mõõtmisvahendid, 
mõõtmete kandmine pinnalaotusele. 
Tehnoloogia: joonestamine, mõõtmine, toote funktsionaalsus, lihtsa toote kavandamine.  
Muusika: muusika koduloomuuseumis, muusikamuuseum, ajastu rahvalikud laulud; meeleolu 
kujutamine muusika kaudu; muusikaline jõulukink. 

Loodusõpetus: materjalide ja tooraine päritolu; veega seotud teemad; organismide 
mitmekesisus, elu erinevates keskkonnatingimustes; kõrb, vihmamets, mäestik; teema 

„Planeet Maa“; vulkaani-pursked, maavärinad, orkaanid, üleujutused; erinevad kaardid; 
mandrid ja ookeanid; geograafilise asendi iseloomustamine; Eesti asend Euroopas; aerofotod; 

maailmaruum, päikesesüsteem, tähistaevas, tähtkujud.  
Ajalugu: muuseum ja ajaloo-teemalised tekstid. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: positiivne suhtumine õppimisse; reeglid ja 
kokkulepped, nende täitmine 

Teabekeskkond: teabevajaduse määratlemine ja otsing; infotehnoloogia võimalused teabe 
hankimisel; leitud teabele kriitilise hinnangu; visuaalse teksti analüüs. 
Kultuuriline identiteet: omakultuur, kunsti ja kultuuri ajalugu ning kultuuride mitmekesisus. 
Väärtused ja kõlblus: tervis, käitumine ja selle tagajärg kodus ja koolis: perekond, turvalisus, 
üksteisest hoolimine ja teiste aitamine 
Väärtused ja kõlblus: minu hobid ja huvid; kodaniku-ühiskond ja rahvussuhted; tavad ja 
pühad. 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevuse kavandamine, osalemine rühmatöös, oma 
arvamuse avaldamine. 
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: loodus minu ümber. 
 
Õpitulemused 5. klassis 
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5. klassi õpilane: 

• kavandab ja kujundab; 
• eksperimenteerib kujutamise reeglitega; 

• mõistab, mis on värvide kogumõju, värvikompositsioon ja  värvikooskõla; 
• kasutab kavandamist kui protsessi ideede arendamiseks; 

• loovülesandeid lahendades katsetab erinevaid tehnikaid ja materjale, kasutab 
sobivaid väljendusviise; 

• leiab infot erinevatest allikatest; 

• uurib ja võrdleb eri ajastute maju, märkab erinevaid vorme; 

• tunneb inimese näo proportsioone, kuid muudab neid, et suurendada ilmekust; 
• väljendab emotsiooni poosiga; 

• katsetab erinevaid kunstitehnikaid; 

• on tutvunud inimkeha proportsioonidega; 

• leiab eeskuju erinevatest kunstitöödest; 

• analüüsib etteantud mudeli kohaselt kunstiteost; 
• kasutab kavandamist tööprotsessi olulise osana; 

• leiab vormi ja funktsiooni seoseid; 
• osaleb aruteludes ja ühistöös; 

• kujutab ruumi kolmemõõtmelisust; 

• kujutab natuurist ja visandab; 

• leiab õiged proportsioonid, geomeetrilise objekti külgede suunad  ja paigutuse; 

• väljendab mõtteid ja ideid visuaalsete vahenditega. 

 

Õppesisu II kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja  
5. klassis 

Pildiline ja ruumiline väljendus 
Erinevate objektide kujutamine 

vaatluse ja mälu järgi. 
Kavandamine kui protsess 

ideede arendamiseks. 
Pildiruum, ruumilisuse 

edastamise võtted. 
Kompositsiooni tasakaal, pinge, 

dominant ja koloriit. Liikumise 
kujutamine. 

Sõnumite ja emotsioonide 
edastamise võtted ning 

vahendid muistsetest aegadest 
tänapäevani. Kunstiteose 

sisulised ja vormilised 
elemendid, konkreetne ja 

abstraktne kunstis. 
 

Kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Värv kui 
väljendusvahend. Kunstiteoses sisulise ja vormilise 

eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 
koloriit. 

5. klass   

Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid. Loodus 
versus arhitektuur Ühe eseme erinevate osade suhe. 
Inimese ja inimese näo kujutamise lihtsad 
proportsioonireeglid. Kera, silindri, tahuka kujutamine. 

Materjalid ja tehnikad 
Maali, joonistuse, graafika, 

kollaaži, skulptuuri, 
installatsiooni, foto, video, 

Visandamine ja kavandamine. Eksperimenteerimine 
kujutamise reeglitega. Ruumilise kompositsiooni, mudeli 

või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate 
katsetamine 
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digitaalgraafika ja animatsiooni 

tehnikad ning töövõtted. 

5. klass   

Maal – monokroomne maalimine (tint jms). Skulptuur – 
papier-marche vms. Graafika – papitrükk, mustritega 
pinnakatmine. 

Disain ja keskkond 

Vormi ja funktsiooni seos, 
traditsioon ja uuenduslikkus 

disainis. Eesti rahvakunst ja 
ehituskultuur. Loodust säästva 

tarbimise põhimõtted, 
elukeskkonna parandamine 

kunsti, disaini ja arhitektuuri 
kaudu. 

Probleemipõhiste lähteülesannete kasutamine. Trükiste, 

filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide 
pildikeele ning graafilise disaini kujundusvõtete uurimine 

ja võrdlemine. Kesk-konnasõbralik ja loov disain inimese 
teenistuses. Foto, digitaal-graafika, video ja animatsiooni 

kasutamine lähiümbruse uurimisel. 
5. klass   
Märk – märk kui stilisatsioon, piltkiri. Kiri – šrifti ja pildi 

sidumine tervikuks. 

Kunstikultuur 

Erinevad mineviku ja 
nüüdiskunsti teosed Eestis ja 

maailmas, näited õpetaja valikul. 
Kunstiteose analüüs. 

Kunstiterminid. Muuseumide ja 

galeriide funktsioonid. 

Kunstiteoste analüüsimine. Kunstiürituste, kaasaegse 

kunsti näituste külastamine ja nähtu lahti mõtestamine. 
5. klass   

Eesti ja maailm – konstrueeriv kunst (kubism, juugend, 
Art Deco jt). Rahvakunst – sõled, kapad, kirstud. 

Meedia ja kommunikatsioon 
Piltide, teksti, heli ja liikumise 

koosmõju. Märkide ja sümbolite 
kasutamine meedias ja 

reklaamis. 

Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide jms 
vaatlemine ja nende üle arutlemine, kirjeldamine ja 

eelistuste põhjendamine. Liikumisillusiooni teke. Piltide, 
teksti, heli ja liikumise koosmõju. 

5. klass   
Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis. 

Linnaruumi detailide, märkide ja kirjade kogumine 
(pildistamine) ja analüüsimine. Tootereklaam. 

 
Lõiming 5. klassis 
Emakeel: õigekiri reklaamitekstidel ja siltidel; pilt ja tekst; visuaalselt esitatud info (foto, 
joonis, graafik) põhjal lihtsamate järelduste tegemine, seoste leidmine.  
Kirjandus: animafilmi olemus; koomiline ja mittekoomiline; vanasõna ja kõnekäänu olemus; 
kõnekäändude ja vanasõnade tähendus; kõnekäändude ja vanasõnade eristav seostamine 
tänapäeva elunähtustega; sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine; eseme, 

olendi, inimese, tegevuskoha, looduse, tunnete kirjeldamine; kujundliku mõtlemise ja 
keelekasutuse mõistmine; omalooming;  sündmustiku või tegelasega seotud lugu; 

sündmustik; tegelastevaheline dialoog;  rollimäng.  
Loodusõpetus:  teema „Asula“, elukeskkond maa-asulas ja linnas; Eesti linnad; koduasula 
plaan; elutingimused asulas; tehiskooslus, park; kodukoha loodus; Eesti pinnavormid ning 
pinnamood; küngas, org, nõgu, mägi, nõlv, jalam, kõrgustik, tasandik, madalik, paekallas, 
rändrahn.  
Võõrkeel: info otsimine internetist.  
Muusika: meeleolu visualiseerimine; sügismeeleolud muusikas (nt A. Vivaldi „Aastaajad“); 
muusika ja/või helide leidmine varjuteatri loole; mõistatused ja vanasõnad rahvalugudes.  
Matemaatika: geomeetrilised kujundid ja mõõtmine; nurkade liigid; paralleelsed ja ristuvad 
sirged; mõõtühikud. 
Tehnoloogiaõpetus: mõõtmine, mõõtühikud, eskiis ja kavandamine.  
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Käsitöö ja kodundus: esemeline rahvakunst; rahvuslikud  mustrid ehk kirjad.  
Ajalugu: ajalooallikad; eluolu; tegevusalad; elamud, rõivastus, toit; kultuur ja traditsioonid, 

nende muutumine ajas.  
Teabekeskkond: võimalused teabe hankimisel; leitud teabele kriitilise hinnangu andmine; 
infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel; leitud teabele kriitilise hinnangu andmine; 
visuaalse teksti analüüs. 
Kultuuriline identiteet: kultuuri ajalugu, omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus. 

ja kultuuride mitmekesisus. 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevuse kavandamine, osalemine rühmatöös. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: positiivne hoiak õppimisse, tutvumine erinevate 
elukutsetega.  

 
Õpitulemused 6. klassis 

6. klassi õpilane: 
• leiab eeskuju erinevatest kunstitöödest; 

• kujutab ja kujundab vaatluse ja ideede põhjal; 
• mõistab, mis on värvide kogumõju, värvikompositsioon ja värvikooskõla; 

• on tuttav inimkeha proportsioonidega; 

• osaleb ühistöös ja aruteludes; 

• eksperimenteerib kujutamise reeglitega; 

• leiab infot erinevatest allikatest; 
• mõistab, mis on kompositsiooni kooskõla; 

• leiab vormi ja funktsiooni seoseid; 
• kujutab kolmemõõtmelist objekti tasapinnal;  

• kujutab kolmemõõtmelisi objekte natuurist joonistades; 
• mõistab animatsiooni  põhialuseid; 

• leiab eeskuju rahvakunstist; 

• katsetab erinevaid materjale ja võtteid, kasutab sobivaid; 

• on tuttav näo proportsioonidega, leides õiged proportsioonid ja paigutuse; 

• on omandanud reljeefkujutise vormimise kogemuse; 

• loovülesandeid lahendades katsetab erinevaid töövõtteid ja materjale, kasutab 

tulemuslikemaid; 
• valib ja leiab eeskuju arhitektuuri mitmekesisusest; 

• osaleb tööde esitlustes; 

• võrdleb joonistusi ja fotosid kus sama hoonet või linnavaadet on pildistatud  
erinevatest vaatenurkadest; 

• kasutab valgust ja varju ruumiliste objektide kujutamisel; 

• analüüsib erinevaid kunstitöid; 

• mõistab, mis on joonte ja pindade kogumõju, kompositsioon ja kooskõla.  

 
Õppesisu II kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja  

6. klassis 

Pildiline ja ruumiline väljendus 
Erinevate objektide kujutamine 
vaatluse ja mälu järgi. 

Kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Värv kui 
väljendusvahend. Kunstiteoses sisulise ja vormilise 
eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 
koloriit. 
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Kavandamine kui protsess 

ideede arendamiseks. 
Pildiruum, ruumilisuse 
edastamise võtted. 
Kompositsiooni tasakaal, pinge, 
dominant ja koloriit. Liikumise 
kujutamine. 
Sõnumite ja emotsioonide 
edastamise võtted ning 
vahendid muistsetest aegadest 
tänapäevani. Kunstiteose 
sisulised ja vormilised 
elemendid, konkreetne ja 
abstraktne kunstis. 

6. klass 

Sõnumite ja emotsioonide edastamine kunstis. Oma 
tööde võrdlemine kunstiajaloo näidetega. Hoonete 
erinevused ajastute ja funktsiooni järgi. Pöördkehad ja 
mahulised esemed. Inimese liikumisasendid. Keha 
mahulisus. Pea profiilis. Esemete jaotumine 
geomeetrilisteks kehadeks. 

Materjalid ja tehnikad 
Maali, joonistuse, graafika, 
kollaaži, skulptuuri, 
installatsiooni, foto, video, 
digitaalgraafika ja animatsiooni 
tehnikad ning töövõtted. 

Visandamine ja kavandamine. Eksperimenteerimine 
kujutamise reeglitega. Ruumilise kompositsiooni, mudeli 
või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate 
katsetamine 
6. klass 

Maal – segatehnikad. Skulptuur – materjalide 
kombineerimine. Graafika – sügavtrükk, heledusnüansid 
mustvalges grafiidijoonisuses. 

Disain ja keskkond 
Vormi ja funktsiooni seos, 
traditsioon ja uuenduslikkus 
disainis. Eesti rahvakunst ja 
ehituskultuur. Loodust säästva 
tarbimise põhimõtted, 
elukeskkonna parandamine 
kunsti, disaini ja arhitektuuri 
kaudu. 

Probleemipõhiste lähteülesannete kasutamine. Trükiste, 
filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide 
pildikeele ning graafilise disaini kujundusvõtete uurimine 
ja võrdlemine. Kesk-konnasõbralik ja loov disain inimese 
teenistuses. Foto, digitaal-graafika, video ja animatsiooni 
kasutamine lähiümbruse uurimisel. 

6. klass 
Märk – märk kui sümbol (nt sodiaagimärgid). Kiri – šrift 
varjuga, ruumiline kiri. 

Kunstikultuur 

Erinevad mineviku ja 
nüüdiskunsti teosed Eestis ja 

maailmas, näited õpetaja valikul. 
Kunstiteose analüüs. 

Kunstiterminid. Muuseumide ja 
galeriide funktsioonid. 

 

Kunstiteoste analüüsimine. Kunstiürituste, kaasaegse 

kunsti näituste külastamine ja nähtu lahti mõtestamine. 
6. klass 

Eesti ja maailm – kunst käsikäes ajalootunniga (kauged 
kultuurid, antiikkunst jms). Rahvakunst – taluarhitektuur. 

Meedia ja kommunikatsioon 
Piltide, teksti, heli ja liikumise 
koosmõju. Märkide ja sümbolite 
kasutamine meedias ja 
reklaamis. 

Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide jms 
vaatlemine ja nende üle arutlemine, kirjeldamine ja 
eelistuste põhjendamine. Liikumisillusiooni teke. Piltide, 
teksti, heli ja liikumise koosmõju. 

6. klass 
Valgus, vari ja värv objekti vormi edasiandmisel. 
Vormimuutustest tulenev tähenduse muutus. 

 

Lõiming 6. klassis 
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Matemaatika: peegeldus sirgest, telg-sümmeetria; geomeetrilised kujundid; sümmeetria 
arhitektuuris ja kujutavas kunstis.  

Loodusõpetus: elukeskkonnad Eestis,  eluslooduse mitmekesisus; inimtegevuse mõju 
loodusele; keemilise tõrje mõju loodusele; mulla reostumine ja hävimine; mets 
elukeskkonnana; elutingimused metsas; mets kui elukooslus; metsade kaitse; Läänemeri 
elukeskkonnana; õhk, õhu tähtsus; õhu koostis, õhu omadused; õhu liikumine ja tuul; pilved 
ja sademed; säästev tarbimine; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; inimese mõju keskkonnale; 

bioloogilise mitmekesisuse kaitse;  kaitsealad. 
Ajalugu: allikmaterjalide tõlgendamine; kultuur rahvusliku identiteedi kandjana; sümbolid 

Vanas Egiptuses; sümbolite kasutamine eri kultuurides; Rooma riigi tekkimine, ajalugu ja  
ühiskondlik korraldus; raha ja kaubandus Rooma impeeriumis; Rooma valitsejad; Rooma linna 

tekkimine; maailmakaart, erinevate piirkondade ajalugu ja kultuur; kultuuri ja traditsioonide 
muutumine; ajaloolised gravüürid ja maalid linnadest; ajaloolised fotojäädvustused.  

Ühiskonnaõpetus: seadus kui regulatsioon; peamised inimõigused; kultuur rahvusliku 
identiteedi kandjana. 

Ühiskonnaõpetus: autoriõiguste kaitse; teiste autorite loomingule viitamine;  teiste autorite 
ja enda tehtud tööde väärtustamine; intellektuaalse omandi kaitsega seotud probleemid 

internetis. 
Ühiskonnaõpetus: töö ja tarbimine; aja ja kulutuste paneerimine ning raha kasutamine, 

laenamine ja säästmine; teadlik infotarbimine ja –edastamine; otsingumootorite kasutamine; 
reklaami sõnumid ja müügiedu taotlus; fakt ja arvamus reklaamis. 

Muusika: rahvalaulud ja -muusika; erinevate riikide rahvamuusika karakter värvides (jaapani, 
india vm muusika); tehiskeskkonna kujutamine  muusikas; muusika/helide  analüüsimine 
reklaamis. 

Kultuuriline identiteet: omakultuur ja kultuuride mitmekesisus. 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevuse kavandamine, osalemine rühmatöös, oma 

arvamuse avaldamine. 
Teabekeskkond: infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel, otsingumootorite, sõnastike 

ja entsüklopeediate kasutamine; leitud teabele kriitilise hinnangu andmine; visuaalse teksti 
analüüs. 

Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: loodus minu ümber, turvalise keskkonna 
hoidmine. 

 

 
Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel III kooliastmes klassiti 

 

Õpitulemused 7. klassis 
7. klassi õpilane: 

• teab joonistavaid kunstnikke ja mõnda nende teostest; 

• uurib teoste faktuure ja tehnilisi võtteid; visandab ja loob nende eeskujul ise 

omanäolisi faktuure; 

• märkab oma ümbruses väiksemaid või suuremaid faktuure; 
• kasutab erinevaid pliiatseid  ja tehnilisi võtteid; 

• kavandab õpetaja abiga raamatu vormi; 

• saab selgeks uue tehnika - tuši- või tindijoonistuse;loob ise ühe pildi nimetatud 

tehnikas; 
• tunneb nüüdisaegse joonistuskunsti olemust ja selle eri võimalusi; 

• oskab luua teemast lähtuvat mõistekaarti; 
• oskab kujutada abstraktset või muul moel kujutamatut; 
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• katsetab erinevaid tehnilisi joonistusvõtteid; oskab kasutada erinevaid 

joonistusvahendeid; 
• arutleb kompositsiooni üle teoste eksponeerimisel; 

• saab aru kontseptsiooni olemusest kaasaegses kunstis; 
• kasutab oma loomingus erinevaid tehnilisi vahendeid; 

• õpib loodust rikkumata kasutama käepäraseid looduslikke materjale loominguliseks 
väljendusvahendiks; 

• mõistab värvide olulisust  keskkonnast arusaamisel; 

• teab, miks eksisteerivad rahvusvahelised standardvärvid; 

• oskab välja tuua konkreetse valitud motiiviga eriotstarbelisi objekte ümbritsevast 
keskkonnast; 

• komponeerib oma väljapaneku ja põhjendab valikuid; 
• oskab tutvustada valitud objekte, nende otstarvet ja loojaid (ka enda loodud 

objektid). 

• avastab seoseid, mida varem pole märganud; 
• püüab mõista värvi mõju meie alateadvusele; 

• loob ühistööna installatsiooni; 
• seostab visuaalse uurimuse uue tulemusega (fotost või joonistusest postkaardini); 

• omandab muuseumiskäimise harjumusi; saab teada konkreetse näituse autoritest ja 

teemadest; 

• teab, mis on kontseptsioon ja kontekst; 

• oskab valida kontseptsiooni teostamiseks kunstivormi ja planeerida tegevust; 

• on oma ideed teostanud; oskab teost dokumenteerida; 
• oskab erinevaid pastelli- ja söetehnikaid; 

• teab pastelli- ja söetehnikaid kasutavaid eesti kunstnikke; 
• omab  ülevaadet (pildi)kompositsiooni  kujundamise põhitingimustest geomeetriliste 

põhikujundite abil; 

• tunneb pastelli- ja söetehnika ajalugu; 
• võimalusel külastab Kumu kunstimuuseumi rahvusromantismi saali; 

• oskab erinevaid akvarellitehnikaid (graafiline, “siidine”, “villane”, soolane jne);  
• teab akvarellitehnikaid kasutavaid eesti kunstnikke; 

• oskab organiseerida pildipinda lähtuvalt elementide asukohast; 
• mõtleb kompositsioonielementide hulga ja asukohtade üle pinnal; 

• tunneb akvarellitehnika ajalugu. 
 

Õppesisu III kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja  
7. klassis 

Pildiline ja ruumiline väljendus 

Kunstiteosed ja stiilid, lood ja 
sündmused uue teose loomise 

lähtepunktina. 
Kunstiteose vorm ja 

kompositsioon, materjalid ja 
tehnika, sõnum ja kontekst. 

Väljendusvahendite vastavus 
ideele, otstarbele ja sihtgrupile. 

Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 
sõnumikandjad. Kujutamise 

Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik 

stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood inspiratsiooniallikana. 
Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.  

7. klass  
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid,  tehnika, 
ümbrus (kontekst), sõnum jne. Tänav, taluõu jne (maja 
välisdetailid). Ruumi kolm mõõdet. Inimene 

perspektiivis, pea rakursis, näo detailid. Geomeetriline 
kujund sümbolina. 
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viisid: stiliseerimine, 

abstraheerimine, 
deformeerimine jne. 
 

Materjalid ja tehnikad 
Mitmesugused kunstimaterjalid 
ja tehnikad (nt joonistamine, 
maal, kollaaž, skulptuur, 
installatsioon jne).  

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja 
väljendusvahendite valimine. 

7. klass  
Maal – maalimine erinevatele materjalidele. Skulptuur - 

paberskulptuur ilma liimita. Graafika - trükigraafika ja  
värvi- ning viltpliiatsite ühendamine.   

Disain ja keskkond 
Arhitektuuri ja disaini 

funktsionaalsus, ökoloogilisus, 
esteetilisus ja eetilisus. Inimese 

ja ruumilise keskkonna suhted, 
disain kui probleemilahendus. 

Arhitektuur ja disain Eestis ning 
rahvusvahelised suundumused. 
Teksti ja pildi koosmõju 
graafilises disainis. Kirjatüübid ja 
graafilise kujunduse baasvõtted. 
 

Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, sihtgrupp 
jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne. Looduslikud 

ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja disaini 
funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. 

Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi 
leidmiseni. Pildikeel. Erinevate meediumite 

väljendusvahendite rakendamine ainesiseselt ja 
lõimimisel teiste ainetega. 
7. klass  

Märk - geomeetriliste kehade, märkide, kujundite ja 
värvide mitmetähenduslikkus. Kiri - omaloodud šrifti 

kujundamine. 

Kunstikultuur 

Eesti kunsti suurkujud ja teosed. 
Erinevate kultuuride 

kunstiajaloo tuntumate teoste 

näiteid. Nüüdiskunsti olulised 
suunad ja aktuaalsed teemad. 

Kunst peegeldamas ühiskonna, 
teaduse ja tehnoloogia arengut. 

Kunstnike, kunstiajaloolaste, 
disainerite ja arhitektide 

erialane töö. 

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.  
7. klass  
Eesti ja maailm - keskajast barokini. Rahvakunst - käise-, 
vöö- jt kirjad. 

Meedia ja kommunikatsioon 

Digitaalsete tehnoloogiate 
kasutamine loovtöödes (foto, 

video, animatsioon, 
digitaalgraafika). 

Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid 

reklaamis. Infootsing erinevatest teabeallikatest. 
Digitaalne pilditöötlus. 

Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise 
dokumendina. Autorikaitse. 

 

 7. klass  
Teose muutmine mõjusamaks peegelduse,  perspektiivi, 

illusiooni või muu võttega. 

 
Lõiming 7. klassis 
Emakeel:  suuline ja kirjalik  eneseväljendus; kõnekäänud ja metafoorid; ilmekas väljendus.  
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Matemaatika: geomeetria. 
Loodusõpetus: keskkond meie ümber; vee füüsikaliste omaduste käsitlemine; meeled ja 

tajumine; lõhnad kommunikatsiooni vahendina; aastaajad ja  värvid looduses; kaitsevärvus, 
hoiatusvärvus.  
Võõrkeeled: suuline ja kirjalik  eneseväljendus. 
Ajalugu: Eesti ajalugu, kultuur ja elukeskkond 20.sajandil. 
Muusika: muusikaline eneseväljenus (laulmine, pillimäng, liikumine); aastajad muusikas 

(Antonio Vivaldi jt.); värvid muusikas – helikeel; originaal, arranžeering  ja töötlus muusikas; 
muusikaline omalooming. 

Tehnoloogia: tehniliste vahendite kasutamine loomingulistes ülesannetes ja töö 
dokumenteerimisel.   

Käsitöö ja kodundus: esemeline rahvakunst; rahvuslikud  mustrid ehk kirjad.  
Kultuuriline identiteet: kultuuri ajalugu ja kultuuriline mitmekesisus. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng: loodusest kui terviksüsteemist arusaama kujundamine; 
turvalise keskkonna hoidmine; looduses käitumine ja looduslike materjalide kasutamine.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevuse kavandamine, osalemine rühmatöös, 
tulemuste esitlemine. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: positiivne hoiak õppimisse, tutvumine erinevate 
elukutsetega (nt kunstnik, disainer); tootmine ja ettevõtlus; uute toodete ideede otsimine; 

enda ideede tutvustamine ja arutelus osalemine. 
Teabekeskkond: infotehnoloogia võimalused teabe hankimisel; leitud teabele kriitilise 

hinnangu andmine; visuaalse teksti analüüs. 
 
Õpitulemused 8. klassis 

8. klassi õpilane: 
• teab, mis on sürrealism ja automatism; 

• teab kunstnikke, kes kasutavad automatismi võtteid; 
• oskab kompimise ja vahetu tunde najal abstraheerida objekte; 

• arendab varem visandatud abstraktsetest kujunditest edasi isikupärased 
tegelaskujud; 

• oskab maalida, kasutades automatismi töö lähtepunktina; 
• mõtleb läbi teose kompositsiooni; 

• loob lugusid ja tegelasi; 

• oskab teha mõistekaarti; 

• on saanud grupitöö kogemuse performance´I esitamisel.kujutab oma lugu 

pildiseeriana; 
• teab eesti  klassikalise skulptuuri teoseid ja kunstnikke (August Weizenberg, 

Amandus, Adamson); 
• tajub skulptuuride kolmemõõtmelisust; 

• omandab muuseumikäimise harjumusi; 

• saab teada konkreetse näituse autoritest ja teemadest; 

• on uurinud erinevaid vorme; 

• oskab luua olemasolevatest detailidest uusi kooslusi; 

• on uurinud vormide suhet tasapinnaga ja vormide suhtlemist omavahel; 
• oskab leida seoseid omadusssõnade  ja vormide vahel (kerge, raske, püsiv, ebakindel, 

liikuv, staatiline); 
• teab, mis on stiliseerimine  ja transformeerimine; 

• oskab luua omanäolisi miniskulptuure; 
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• teab, mis on patineerimine, monokroomsus ja mulaaž; 

• oskab nimetada kunstnikke, kes on loonud installatsioone; 
• on omandanud kogemused ühise installatsiooni loomisel; 

• oskab teha oma installlatsioonist helitaustaga video; 

• märkab geomeetrilisi rütme enda ümber; 

• teab, mis on arhitektoonika ja oskab seda kavandada; 

• tajub enda ja teiste suhet keskkonnaga; 

• mõtleb taasaksutuse peale kunstis; 
• oskab luua kunstiobjekti kasutatud asjast, ühendades seda erinevate materjalidega; 

• kasutab sõnumi edastamise visuaalseid võtteid; 
• uurib liiklusmärkide kujundusi; 

• loob uusi liiklusmärke; 

• püstitab endale ise teema ja ülesande; teostab idee sobivate vahenditega; planeerib 
oma idee teostamiseks kuluva aja oskuslikult; 

• omandab muuseumikülastamise harjumuse; 
• saab teada konkreetse näituse autoritest ja teemadest. 

 
Õppesisu III kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja  

8. klassis 
Pildiline ja ruumiline väljendus 

Kunstiteosed ja stiilid, lood ja 
sündmused uue teose loomise 

lähtepunktina. 
Kunstiteose vorm ja 

kompositsioon, materjalid ja 
tehnika, sõnum ja kontekst. 

Väljendusvahendite vastavus 
ideele, otstarbele ja sihtgrupile. 
Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 
sõnumikandjad. Kujutamise 
viisid: stiliseerimine, 
abstraheerimine, 
deformeerimine jne. 
 

Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik 

stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood inspiratsiooniallikana. 
Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.  

8. klass   
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose 
loomise lähtepunktina. Realistlik maastikumaal, 
veekogu. Iseseisev natüürmordi koostamine, 
vaatluspunkti valik. Inimese meeleolu väljendus poosiga, 

kiirskitseerimine. Kompositsiooni rajamine 
geomeetrilistele kujundile. 

 

Materjalid ja tehnikad 
Mitmesugused kunstimaterjalid 
ja tehnikad (nt joonistamine, 
maal, kollaaž, skulptuur, 
installatsioon jne).  

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja 
väljendusvahendite valimine. 

 8. klass   
Maal - klaasimaal, fresko jms. Skulptuur - skulptuur 

„liigse” eemaldamisega (penoplast vms). Graafika - 
erinevate graafikaliikide katsetused.  
 

Disain ja keskkond 

Arhitektuuri ja disaini 
funktsionaalsus, ökoloogilisus, 
esteetilisus ja eetilisus. Inimese 

Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, sihtgrupp 

jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne. Looduslikud 
ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja disaini 
funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. 
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ja ruumilise keskkonna suhted, 

disain kui probleemilahendus. 
Arhitektuur ja disain Eestis ning 
rahvusvahelised suundumused. 
Teksti ja pildi koosmõju 
graafilises disainis. Kirjatüübid ja 
graafilise kujunduse baasvõtted. 
 

Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi 

leidmiseni. Pildikeel. Erinevate meediumite 
väljendusvahendite rakendamine ainesiseselt ja 
lõimimisel teiste ainetega. 
8. klass   

Märk - märgi tähenduse muutus ajaloos, firmamärk. Kiri 
- šrift raamatus, plakatil, reklaamis vm. 

Kunstikultuur 

Eesti kunsti suurkujud ja teosed. 
Erinevate kultuuride 

kunstiajaloo tuntumate teoste 

näiteid. Nüüdiskunsti olulised 
suunad ja aktuaalsed teemad. 

Kunst peegeldamas ühiskonna, 
teaduse ja tehnoloogia arengut. 

Kunstnike, kunstiajaloolaste, 
disainerite ja arhitektide 

erialane töö. 

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.  
8. klass   
Eesti ja maailm - 19. sajandi stiilid, modernism. 
Rahvakunst -  rahvuslik ja rahvalik. 

Meedia ja kommunikatsioon 

Digitaalsete tehnoloogiate 
kasutamine loovtöödes (foto, 

video, animatsioon, 
digitaalgraafika). 

Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid 

reklaamis. Infootsing erinevatest teabeallikatest. 
Digitaalne pilditöötlus. 

Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise 
dokumendina. Autorikaitse. 

8. klass   
Korduvuse mõju. Mustrid. 

 

Lõiming 8. klassis 

Emakeel: tekstianalüüs, suuline eneseväljendusoskus; kunstialane sõnavara; 
eneseväljendamisoskus, osalemine arutelus. 

Kirjandus: elulood, olustikukirjeldus. 
Ajalugu: Euroopa ajalugu ja kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul. Vene Impeeriumi 

äärealade poliitika; Eesti kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul; rahvuslik ärkamine Eestis.  
Geograafia: Eesti ja Euroopa kaart; Euroopa ja Põhja-Ameerika riigid ja linnad, kunstiteosed 

kunstimuuseumides. 
Muusika: lood muusikas (regilaul, laul, ooper, muusikal); vaikus ja müra. 

Loodusõpetus: meeleelund, meeled, kuulmine, kompimine, maitsmine, haistmine, nägemine.  
Käsitöö / Tehnoloogia: materjalide tundmine, töövahendid ja töövõtted.  

Väärtused ja kõlblus: inimestevahelised suhted ja kommunikatsioon; teistega arvestamine, 
tähelepanelikkus. 
Keskkond ja jätkusuutlik areng: tarbimine ja taaskasutus; ökoloogia ja keskkonnakaitse; 
inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel; arusaamde kujundamine loodusest kui 
terviksüsteemist. 
Kultuuriline identiteet: kultuuri ja kunsti ajalugu; Eesti kultuuri väärtustamine, teadlikkus 
teistest kultuuridest.  
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevuse kavandamine, osalemine rühmatöös. 
Teabekeskkond: oskus leida informatsiooni ja seda kriitiliselt hinnata. 
Tehnoloogia ja innovatsioon: IKT rakendamine dokumenteerimisel ja esitluse koostamisel.  
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Tervis  ja ohutus: tervist väärtustavate hoiakute kujundamine ja tervisliku käitumise oskuste 
arendamine; ohutute käitumisviiside omandamine; ohtusalase info mõistmine.  

Ettevõtlikkus ja karjääri planeerimine: disaini roll ettevõtluses; erinevad elukutsed; 
arhitektuuri ja ehitusega seotud elukutsed; koostöö oskused, ühine tegutsemine; 
Ettevõtlikkus ja karjääri planeerimine: valmisolek iseseisvaks toimetulekuks uutes 
olukordades; iseseisvate ülesanete kavandamine,  teostamine ja tulemuste esitlemine.    
 

Õpitulemused 9. klassis 
9. klassi õpilane: 

• teab, kuidas kiri läbi ajaloo on arenenud ja muutunud; 
• seostab kirjavorme arhitektuuriga; 

• tunneb ära olulisemad kirjastiilid; 
• teab, mis on kalligraafia; 

• loob oma tähestiku; 
• oskab kujundada raamatukaant või plakatit; 

• komponeerib oskuslikult omavahel erinevates proportsioonides kirju; 

• teab, mis on kalligraafiline kunst ja konkreetne poeesia;  
• oskab loovalt kasutada teksti või kirja elementi kompositsioonis, kunstnikuraamatus, 

installatsioonis või performance’is.  
• teab, mis on piktogramm; 

• teab kunstnikke, kes kasutavad märgilist pildikeelt; 

• on omandanud kogemused piktogrammide loomisel; 

• oskab rühma liikmena luua sõnumiga piltjutustust; 

• oskab rühma liikmena luua ühistöödest terviklikku väljapanekut ja esitada teost 
publikule. 

• teab mõningaid popkunstnikke (nt Richard Hamilton, Andy Warhol, Andres Tolts, 

Kaljo Põllu); 

• mõtleb kriitiliselt; massikultuuri ja tarbimise teemal; 

• loob oma popkunsti laadis kolaaži; 

• teab fotot kasutavaid  kunstnikke (nt David Hockney, DeStudio - Herkki Erich Merila, 
Peeter Laurits); 

• kasutab fotokoopiat oma töö teostamisel; 
• loob autoportree fotokollaaži ja segatehnikas; 

teab, mis on sürrealism ja dadaism; 
• lavastab ja dokumenteerib sürrealistlikku situatsiooni eseme kasutamisest; 

• teab helisündmust Eestist ja näiteid mujalt maailmast; 
• esitab rühma liikmena juhendiga helisündmuse. 

• oskab oma valikuid põhjendada ning oma tööd tutvustada; 
• loob installatsioone rõivastest; 

• teab, mis on tegevuskunst, happening ja performance; 

• teab olulisi performance’i-kunstnikke Eestis ja mujal maailmas; 
• oskab rühma liikmena luua performance’i stsenaariumi; on omandanud kogemused 

performance’i esitamisel; oskab aktsiooni dokumenteerida; 
• teab animatsiooni eriliike; 

• leiab loovülesandes erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi; 

• kasutab loovtöös digitaalseid tehnoloogiaid; 

• tunneb Eesti Kunstimuuseumi digiarhiivi ja Kumu virtuaaltuuri ning oskab neid 
kasutada; 
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• oskab küsimuste abil avada kunstiteoseid ning neid teistele õpilastele tutvustada; 

• omandab muuseumikäimise harjumusi; 
• saab teada konkreetse näituse autoritest ja teemadest. 

 
Õppesisu III kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja  

9. klassis 
Pildiline ja ruumiline väljendus 
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja 
sündmused uue teose loomise 
lähtepunktina. 
Kunstiteose vorm ja 

kompositsioon, materjalid ja 
tehnika, sõnum ja kontekst. 

Väljendusvahendite vastavus 
ideele, otstarbele ja sihtgrupile. 

Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 
sõnumikandjad. Kujutamise 

viisid: stiliseerimine, 
abstraheerimine, 

deformeerimine jne. 
 

Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik 
stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood inspiratsiooniallikana. 
Kadreerimine, pildiplaanid, detailid.  

9. klass 
Väljendusvahendite valik vastavalt ideele, otstarbele ja 
sihtgrupile. Loodus detailides, maja siseruum. 
Deformatsioon (nt kubism, ekspressionism) mõju 
suurendamiseks. Mitu inimese figuuri suhtlemas, käed. 
Arhitektoonika. Moodulsüsteemid.  

Materjalid ja tehnikad 
Mitmesugused kunstimaterjalid 
ja tehnikad (nt joonistamine, 
maal, kollaaž, skulptuur, 
installatsioon jne).  

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja 
väljendusvahendite valimine. 
9. klass 

Maal - lahustid, lakid jms, õlimaal, graffiti. Skulptuur - 
materjali valik lähtuvalt teemast ja soovist. Graafika - 

graafika + kollaaž jt segatehnikad. 
Disain ja keskkond 

Arhitektuuri ja disaini 
funktsionaalsus, ökoloogilisus, 

esteetilisus ja eetilisus. Inimese 
ja ruumilise keskkonna suhted, 

disain kui probleemilahendus. 
Arhitektuur ja disain Eestis ning 

rahvusvahelised suundumused. 
Teksti ja pildi koosmõju 

graafilises disainis. Kirjatüübid ja 
graafilise kujunduse baasvõtted. 
 

Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, sihtgrupp 

jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne. Looduslikud 
ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja disaini 

funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. 
Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi 

leidmiseni. Pildikeel. Erinevate meediumite 
väljendusvahendite rakendamine ainesiseselt ja 

lõimimisel teiste ainetega. 

9. klass 
Märk - mäng sümbolitega, logo. Kiri - pidulik kiri (nt 

kalligraafia). 

Kunstikultuur 
Eesti kunsti suurkujud ja teosed. 
Erinevate kultuuride 
kunstiajaloo tuntumate teoste 
näiteid. Nüüdiskunsti olulised 
suunad ja aktuaalsed teemad. 

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.  
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Kunst peegeldamas ühiskonna, 

teaduse ja tehnoloogia arengut. 
Kunstnike, kunstiajaloolaste, 
disainerite ja arhitektide 
erialane töö. 

9. klass 

Eesti ja maailm - protsessuaalne kunst, kunstide süntees, 
tänapäevakunst. Rahvakunst - etnograafia ja tänapäev. 

Meedia ja kommunikatsioon 
Digitaalsete tehnoloogiate 

kasutamine loovtöödes (foto, 
video, animatsioon, 

digitaalgraafika). 

Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid 
reklaamis. Infootsing erinevatest teabeallikatest. 

Digitaalne pilditöötlus. 
Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise 

dokumendina. Autorikaitse. 
9. klass 

Ruumilisus ja ruumilisuse illusioon  (3-D efekt, 
stereonägemine jms). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool 

 
 

MUUSIKA AINEKAVA 
 
 

 

Nädalatunde klassiti 
 

I II III IV V VI VII VIII IX Kokku 
          

2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 
          

 
 
 

I kooliastme õppetegevused: 
 

● osalemine muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, 

muusika kuulamises ja liikumises;  
● laulmine loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning 

vastavalt võimetele ühe- ja/või kahehäälses kooris 

● meloodia laulmine käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning 

kasutab relatiivsete helikõrguste (astmete) järgi; 

● mänguoskuse omandamine keha-, rütmi- ja plaatpillidel, 

plokkflöödil või 6-keelsel väike-kandlel;  
● kuulatud muusikapalade iseloomustamine muusika oskussõnavara 

kasutades; 

● muusikapala meeleolu väljendamine liikumise kaudu;  
● esinemisjulguse ja -oskuse arendamine;  
● Pillimängu rakendamine kaasmängudes;  
● muusika väljendusvahendite katsetamine erinevaid karaktereid 

kujutades;  
● õppekäigud, kontserdil, teatris ja muuseumis käimine jne 

 

I kooliastmes on kesksel kohal laulmine ja pillimäng. Lauldakse nii 

ühehäälselt a cappella kui ka saatega. Kujundatakse alus 

muusikatraditsioonide säilitamiseks ja edasikandmiseks, mille üks väljund 

on õpilaste osalemine koolikoori(de) tegevuses, et saada esmane 

koorilaulukogemus. Pillimängus omandatakse rütmi- (sh kehapilli) ja 

plaatpillide ning 6-keelse väikekandle või plokkflöödi esmased 

mänguvõtted. Pillimängu rakendatakse valdavalt laulude kaasmänguna. 

Muusikaline liikumine hõlmab rahvatantse ja laulumänge ning muusikapala 

karakteri väljendamist 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. Muusikalise kirjaoskuse algtõed 
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omandatakse muusikaliste tegevuste kaudu ja neid rakendatakse 

erinevates muusikalistes tegevustes. Õpilaste esinemisoskust arendatakse 

nii muusikatunnis kui ka klassi- ja koolivälises tegevuses (koorid, solistid, 

erinevad pillikoosseisud jne). Mitmekülgse muusika kuulamise kogemuse 

saavutamiseks ja kontserdikultuuri kujundamiseks ning silmaringi 

avardamiseks käiakse vastavalt võimalustele kontsertidel ja 

teatrietendustel nii koolis kui ka väljaspool kooli. Enese ja kaaslaste 

hindamise kaudu õpitakse tundma üksteise võimeid, oskusi ning eripära. 

 

II kooliastme õppetegevused:  
● ühe- ja kahehäälsuse rakendamine laulmisel;  
● kahe- või kolmehäälne laulmine kooris;  
● relatiivsete helikõrguste (astmete) 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 (vastavalt 

võimalustele). 

 

II kooliastme õpilasele omast teadmishimu ning aktiivsust rakendatakse 

kõigis muusikalistes tegevustes. Selles eas tähtsustub töö õpilaste 

individuaalsete muusikaliste võimete arendamisel ning rakendamisel 

erinevates muusikalistes tegevustes. Olulised tegevused on selleski 

kooliastmes laulmine ja pillimäng. Klassitunnis lauldakse a cappella ja 

saatega ühe- ja kahehäälselt, kooris kahe- ja kolmehäälselt. Süvendatakse 

pillimänguoskusi erinevates pillikoosseisudes ning arendatakse edasi 6-

keelse väikekandle või plokkflöödi mänguvõtteid. Liikumistegevuse 

põhirõhk on eesti rahvatantsudel ning teiste rahvaste muusika karakteri 

väljendamisel liikumise kaudu. Muusikalist mõtlemist ja loovust 

arendatakse muusikalise omaloomingu kaudu. Muusikat kuulates 

arendatakse muusikalist analüüsivõimet ja võrdlusoskust. Tähtsustub 

muusika oskussõnade kasutamine muusikapalasid analüüsides ning oma 

arvamuse põhjendamine vestlustes. Kõigis muusikalistes tegevustes 

rakendatakse õpitud teadmisi ja oskusi, s.o muusikalist kirjaoskust, mida 
 
omandatakse muusikaliste tegevuste kaudu. Õpilaste 
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eneseväljendusoskust arendatakse nii muusikatunnis kui ka klassi- ja 

koolivälises tegevuses (koorid, solistid, erinevad pillikoosseisud jm). Et 

saada kuulamiskogemust, kujundada kontserdikultuuri ning avardada 

silmaringi, käiakse kontsertidel ja muusikaetendustel ning osaletakse 

erinevatel õppekäikudel. Enese ja kaaslaste hindamise kaudu õpitakse 

tundma üksteise võimeid, oskusi ning eripära. 

 

III kooliastme õppetegevused:  
● ühe- ja kahehäälsuse rakendamine laulmisel;  
● kahe- või kolmehäälne laulmine kooris;  
● relatiivsete helikõrguste (astmete) kasutamine, lauldes noodist 

lihtsamaid meloodiaid; 

● pillimänguoskuse rakendamine üksi ja koos musitseerides;  
● isiklike, põhjendatud seisukohtade avaldamine muusika kuulamisel, 

tuginedes muusika väljendusvahenditele ja oskussõnavarale; 

● muusika meeleolu, stiili ja vormi väljendamine liikumise kaudu 

lähtuvalt kujutlusvõimest;  
● loominguliste ideede teostamiseks sobivate muusika 

väljendusvahendite leidmine ja kasutamine; 

● esinemisvõimaluste pakkumine ning loomingulise eneseväljenduse 

toetamine;  
● teatris, kontserdil ja muuseumis käimine ning õppekäigud (vastavalt 

võimalustele) 

 

III kooliastmes on tähelepanu keskmes iseseisva muusikalise mõtlemise 

süvendamine ning õpilaste muusikaliste võimete edasiarendamine ja 

rakendamine muusikalistes tegevustes, kasutades erinevaid õppevorme 

ning -meetodeid. Klassitunnis lauldakse nii ühe- kui ka mitmehäälselt, 

kooris kahe- või kolmehäälselt. Süvendatakse pillimänguoskusi ning 

avardatakse musitseerimisvõimalusi erinevates pillikoosseisudes, 

omandatakse akustilise kitarri akordmänguvõtted. Laulmine ja pillimäng 

pakuvad muusikalise omaloomingu ning loominguliste ideede elluviimise 

võimalusi nii üksi kui ka rühmatööna. Muusikat kuulates tähtsustub kuuldud 

muusika põhjal oma arvamuse kujundamine ning selle argumenteeritud 

põhjendamine nii suuliselt kui ka kirjalikult, toetudes muusika oskus-

sõnavarale. Kõigis muusikalistes tegevustes rakendatakse õpitud teadmisi 

ja oskusi, s.o muusikalist kirjaoskust, mida omandatakse muusikaliste 

tegevuste kaudu. Nii muusikatunnis kui ka klassi- ja koolivälises tegevuses 

(koorid, solistid, erinevad pillikoosseisud jm) toetatakse õpilaste isikupärast 

esinemisoskust. Et omandada kuulamiskogemust, kujundada 

kontserdikultuuri ning avardada silmaringi, 
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käiakse kontsertidel ja muusikaetendustel ning osaletakse erinevatel 

õppekäikudel. Enese ja kaaslaste hindamise kaudu õpitakse tundma ja 

austama üksteise võimeid, oskusi ning eripära. 
 
 

Digipädevused: 
 

➔ Teabe haldamine:  
- oskus otsida, leida, töödelda, salvestada ja kasutada veebis 

infot, faile; 

- oskus kasutada digivahendeid.  
➔ Suhtlemine digikeskkondades:  

- oskus kasutada suhtlemisel digivahendeid: telefon, tahvel, 

arvuti; 

- oskus kasutada suhtlemisvõrgustikke ja veebikogukondi;  
- oskus kasutada meili.  

➔ Sisuloome:  
- oskus koostada, kasutada, täiendada, muuta elektroonilist 

materjali (tekstid, tabelid, pildid, audio); 

- oskus kasutada vastavalt vanusele erinevaid programme ja 

rakendusi (Word, Excel, Youtube, Dropbox, Spotify, Facebook, 

Instagram, Google Drive, Musescore jne);  
- oskus enda loodud sisu toimetada, täiendada ja muuta;  
- oskus ja teadlikkus seoses autoriõiguse ja autoriõiguseta 

materjali kasutamisel. 

➔ Turvalisus:  
- teadlikkus privaatsuse küsimustest, küberkiusamise 

olemusest, tehnoloogiliste vahendite kasutamisega seotud 

terviseriskidest. 

➔ Probleemi lahendus:  
- oskus lahendada lihtsamaid tehnilisi probleeme (rikkeid);  
- oskus hinnata probleemi ja leida lahenduseks vahendid. 

 

Hindamine 
 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa 

sätetest. 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. 

Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse komponente: laulmist, 

pillimängu, muusikalist liikumist, omaloomingut, muusika 
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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, silmapaistvat esinemist 

kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel arvestatakse 

õppetegevuse osana kokkuvõtval hindamisel. Õpitulemusi hinnatakse 

suuliste sõnaliste ning numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise 

vormid on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilast 

teavitatakse sellest, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid 

kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. I kooliastmes hinnatakse 

peamiselt muusikalisi tegevusi: laulmist, pillimängu ja loovtegevusi. II ja 

III kooliastmes on suurem kaal muusikaliste teadmiste ning oskuste 

kasutamisel muusikalistes tegevustes. 

 

● Laulmine- aktiivne osavõtt ühislaulmisest, õpitulemustes nimetatud 

ühislauluvara omandamine; hääletekitamiseks vajalik kehahoid ja 

tervislik rüht.  
● Pillimäng- musitseerimine kaasmängudes rühmas ja/või üksi.  
● Omalooming – lihtsa kaasmängu, ostinato või liikumise loomine, 

ideede väljapakkumine ning teostamine, loomingulisus. 

● Muusika kuulamine ja muusikalugu, õppekäigud – muusika üle 

arutlemine, muusikateoste analüüsimine ning oma seisukohtade 

põhjendamine, osalemine kirjalikes ja suulistes aruteludes.   
● Tunnist osavõtu aktiivsus – aktiivne osalemine tunni eri osades; 

viisakas ja heatahtlik käitumine.  
● Tunniväline muusikaline tegevus – osalemine koolikooris, orkestris, 

ansamblis, esinemine kooliüritustel, kooli esindamine 

konkurssidel/võistlustel, sh muusikaolümpiaadil (neid punkte 

arvestatakse õppetegevuse osana koondhindamisel). 
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Õppesisu ja õpitulemused 

1.klass 
 
Laulmine 
 
• 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, rändnoodi 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: Eesti hümn (F. Pacius), Mu koduke (A. 

Kiis), Tiliseb, tiliseb aisakell (L. Wirkhaus); Lapsed, tuppa (lastelaul), 

Kevadel (Juba linnukesed), Teele, teele, kurekesed; Kevadpidu (Elagu 

kõik...)  
Pillimäng  
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või 

ostinato’des;  
• on omandanud 6-keelse väikekandle või plokkflöödi esmased 

mänguvõtted ning kasutab neid musitseerides;  
• väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu.  
Muusikaline liikumine  
• tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise 

kaudu;  
• tantsib eesti laulu- ja ringmänge.  
Omalooming  
• 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  
• on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega 

(meloodia, rütm, tempo); 

• eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;  
• on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega;  
• kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja 

karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara;  
• väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega. 
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Muusikaline kirjaoskus 
 
• 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;  
- koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, 

rahvatants, orkester, helilooja, sõnade autor;  
- muusikapala, salm, refrään, polka, valss, kaasmäng, eelmäng, 

vahemäng; 

- rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, valjult, piano, forte, 

fermaat  
Õppekäigud 
 
• kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust 

suulisel või muul looval viisil;  
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara 
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2.klass 
 
Laulmine 
 
• 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;  
• laulurepertuaarist tulenevalt tutvub vajadusel noodikirjamärkidega: 

fermaat, senjo, latern, volt; 

• laulab peast kooliastme ühislaule: Eesti hümn (F. Pacius), Kui sul tuju hea 

(ameerika lastelaul), Mutionu pidu (eesti lastelaul), Rongisõit (G. 

Ernesaks), Hanepojad (saksa lastelaul), Mu koduke (A. Kiis), Tiliseb, tiliseb 

aisakell (L. Wirkhaus), Oh, kuusepuu (saksa jõululaul).  
Pillimäng  
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või 

ostinato’des ning iseseisvates palades;  
• väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu;  
• mängib võimetekohaselt 6-keelsel väikekandlel või plokkflöödil 

esmaseid mänguvõtteid kasutades ning kasutab neid musitseerides  
Muusikaline liikumine  
• tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise 

kaudu; 

• tantsib eesti laulu- ja ringmänge  
Omalooming  
• 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  
• on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega 

(meloodia, rütm, tempo);  
• eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;  
• eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat;  
• on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega;  
• kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja 

karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara; 
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• väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega; 

seostab muusikapala selle autoritega.  
Muusikaline kirjaoskus  
• 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  
Õppekäigud  
• kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust 

suulisel või muul looval viisil;  
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara  
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3. klass 
 

Laulmine  
• 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;  
• laulurepertuaarist tulenevalt tutvub vajadusel noodikirjamärkidega: 

fermaat, senjo, latern, volt, pide  
• laulab peast kooliastme ühislaule: Eesti hümn (F. Pacius), Teele, teele 

kurekesed, Karjapoiss (soome rahvalaul), Kellalapsed (E.-M. Kongo), 

Loomariik (I. Garšnek), Uhti, uhti uhkesti (rahvaviis), Kinga rock (J. 

Ollaranta)  
Pillimäng  
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või 

ostinato’des ning iseseisvates palades; 

• väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu;  
• mängib võimetekohaselt 6-keelsel väikekandlel või plokkflöödil 

esmaseid mänguvõtteid kasutades ning kasutab neid musitseerides.  
Muusikaline liikumine  
• tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise 

kaudu; 

• tantsib eesti laulu- ja ringmänge  
Omalooming 
 
• 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  
• on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega 

(meloodia, rütm, tempo);  
• eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;  
• eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat;  
• on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega ;  
• kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja 

karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara; 

• väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega; 

seostab muusikapala selle autoritega  
Muusikaline kirjaoskus 
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• 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  
• kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust 

suulisel või muul looval viisil;  
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 
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4. klass 
 

Laulmine  
• laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, 

selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik 

häälehoiu vajadusest;  
• 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;  
• laulurepertuaarist tulenevalt tutvub mõistetega:  

- fermaat, volt, senjo, latern, eeltakt;  
• laulab peast kooliastme ühislaule: Eesti hümn (F. Pacius), Igal ühel oma 

pill (rahvalik viis), Kukeke (läti rahvaviis), Taat, ära maga (rahvalaul), Minu 

õpetaja (V. Lipand)  
Pillimäng  
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato’des 

ning iseseisvates palades; 

• rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või plokkflöödi 

mänguvõtteid; seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;  
• kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi.  
Muusikaline liikumine 
 
• 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  
• 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;  
• 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; 
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• tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille, -tantse; oskab 

nimetada eesti rahvamuusika suursündmusi;  
• iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, 

kasutades muusika oskussõnavara;  
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); 

• mõistab duur-, moll-helilaadi ja helistike C–a;  
• mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas:  

- eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, 

absoluutsed helikõrgused (tähtnimed), helistik, toonika ehk põhiheli; 

- vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, 

interpreet, improvisatsioon;  
- tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), 

pilliliigid (keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti 

rahvapillid);  
- tempo, ritenuto, accelerando, dünaamika, piano, forte, mezzopiano, 

mezzoforte, pianissimo, fortissimo, crescendo, diminuendo;  
• kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara  
Õppekäigud  
• arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, 

kirjalikul või muul looval viisil;  
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.  
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5. klass 
 
 

Laulmine 
 
• laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, 

selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik 

häälehoiu vajadusest;  
• 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), Kui Kungla 

rahvas (K. A. Hermann), Mu isamaa armas (saksa rahvalaul), Puhu tuul 

(läti rahvalaul), Sinine vagun (V. Šainski)  
Pillimäng  
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato’des 

ning iseseisvates palades;  
• rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või plokkflöödi 

mänguvõtteid; seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga; 

• kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi  
Muusikaline liikumine 
 
• 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  
• loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid 

keha-, rütmi- ja plaatpillidel  
• kasutab improvisatsioonides astmemudeleid;  
• loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne;  
Muusika kuulamine ja muusikalugu  
• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: 

meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat;  
• 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; 
 
 

 



 
 
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool 

 
 

 
 
 

• iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, 

kasutades muusika oskussõnavara;  
• teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud 

sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega;  
• on tutvunud Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi, Norra 

muusikatraditsioonidega ja suhtub neisse lugupidavalt  
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);  
• mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g–G2 tähendust ning 

kasutab neid musitseerides; 

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

- eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, 

absoluutsed helikõrgused (tähtnimed), helistik, toonika ehk 

põhihelihelistiku märgid, diees, bemoll, bekarr  
- vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, 

interpreet, improvisatsioon;  
- tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), 

pilliliigid (keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti 

rahvapillid); tempo, ritenuto, accelerando, dünaamika, piano, forte, 

mezzopiano, mezzo-forte, pianissimo, fortissimo, crescendo, 

diminuendo;  
• kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.  
Õppekäigud  
• arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, 

kirjalikul või muul looval viisil; 

• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool 

 
 

 
 
 

6. klass 
 
 

Laulmine 
 
• laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, 

selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik 

häälehoiu vajadusest;  
• rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika 

väljendusvahendeid üksi ja ühmas lauldes;  
• laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja 

teiste rahvaste laule;  
• laulab peast kooliastme ühislaule: Eesti hümn (F. Pacius), Kui Kungla 

rahvas (K. A. Hermann), Mu isamaa armas (saksa rahvalaul), Kas tunned 

maad? (F. Berat/M. Veske), My Bonnie (šoti rahvalaul), Laul Põhjamaast (Ü. 

Vinter).  
Pillimäng  
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato’des 

ning iseseisvates palades;  
• rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või plokkflöödi 

mänguvõtteid;  
• seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;  
• kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi.  
Muusikaline liikumine  
• 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  
• loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid 

keha-, rütmija 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, tämber ja vorm;  
• 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; 
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• 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; 

• iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, 

kasutades muusika oskussõnavara;  
• teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud 

sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega;  
• on tutvunud Suurbritannia, Iiri, Poola, Austria, Ungari ja Saksa 

muusikatraditsioonidega ja suhtub neisse lugupidavalt.  
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);  
• mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g–G2 tähendust ning 

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

- eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, 

absoluutsed helikõrgused (tähtnimed), helistik, toonika ehk põhiheli, 

helistikumärgid, juhuslikud märgid, diees, bemoll, bekarr, 

paralleelhelistikud; 

- vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, 

interpreet, improvisatsioon; 

- tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), 

pilliliigid (keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti 

rahvapillid);  
- tempo, andante, moderato, allegro, largo, ritenuto, accelerando, 

dünaamika, piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, 

fortissimo, crescendo, diminuendo;  
• kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.  
Õppekäigud  
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• arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, 

kirjalikul või muul looval viisil;  
• kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool 

 
 

 
 
 

7. klass 
 
 

Laulmine 
 
• 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: Eesti hümn (F. Pacius), Jää vabaks, 

Eesti meri (V. Oksvort), Eestlane olen ja eestlaseks jään (A. Mattiisen), Laul 

Põhjamaast (Ü. Vinter), Saaremaa valss (R. Valgre), Oma laulu ei leia ma 

üles (V. Ojakäär).  
Pillimäng  
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset 

väikekannelt kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades;  
• rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning 

lähtub absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest) pill imängus; 

• kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.  
Muusikaline liikumine  
• tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;  
• väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale 

iseloomulikke karaktereid.  
Omalooming  
• loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel;  
• loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato’sid 

keha-, rütmi- ja plaatpillidel;  
• kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid);  
• loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne;  
• väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid 

liikumise kaudu.  
Muusikaline kirjaoskus  
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride tähendust ning kasutab 

neid muusikalistes tegevustes: 
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• 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;  
• kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.  
Muusika kuulamine ja muusikalugu  
• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendid 

(meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose 

ülesehitust;  
• eristab pop-, rokkmuusikat;  
• 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;  
• on tutvunud Araabia, Juudi, Austraalia, Hiina, Jaapani, India, 

Indoneesia: Bali ja Jaava saare,  
Itaalia, Prantsuse, Hispaania, Põhja- ja Ladina-Ameerika, Aafrika 

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.  
Õppekäigud  
• arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta 

suulisel, kirjalikul või muul looval viisil;  
• kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara. 
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8. klass 
 
 

Laulmine 
 
• 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: Eesti hümn (F. Pacius), Naerata( T. 

McAulay), Paljajalu (T.Raadik), Saaremaa valss (R. Valgre), Jaanipäev (V. 

Toomemets).  
Pillimäng  
• kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset 

väikekannelt kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades;  
• rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning 

lähtub absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus; 

• kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.  
Muusikaline liikumine  
• tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;  
• väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale 

iseloomulikke karaktereid.  
Omalooming  
• loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel;  
• loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato’sid 

keha-, rütmi- ja plaatpillidel;  
• kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid);  
• loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne;  
• väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid 

liikumise kaudu.  
Muusika kuulamine ja muusikalugu  
• kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendid 

(meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose 

ülesehitust;  
• eristab pop-, rock,- džäss,- filmi- ja lavamuusikat;  
• eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löök- ja klahvpille ning 

elektrofone ja pillikoosseise; 
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• teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, dirigente, ansambleid, 

orkestreid ning muusika suursündmusi;  
• on tutvunud Eesti, Balti-, Skandinaavia-, Euroopa riikide, Põhja- ja 

Ladina-Ameerika, Idamaade 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 eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi;  
• tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid kohustusi intellektuaalse 

omandi kasutamisel (sh internetist)  
Muusikaline kirjaoskus  
• mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride tähendust ja 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;  
- pop- ja rockmuusika; džäss- ja süvamuusika;  

• kordavalt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.  
Õppekäigud  
• arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta 

suulisel, kirjalikul või muul looval viisil;  
• kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara 
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9. klass 
 
 

Laulmine 
 

● 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 ühislaule: „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 
 

● kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti kaasmängudes ja/või 

ostinato’des; 

● lähtub absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus;  
● kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.  

Muusikaline liikumine  
● tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;  
● väljendab  liikumise  kaudu  erinevate  maade  rahvamuusikale   

iseloomulikke karaktereid.  
Omalooming 
 

● loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel;  
● loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või 

ostinato’sid keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

● kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid);  
● loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne;  
● väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi   

ideid liikumise kaudu.  
Muusika kuulamine ja muusikalugu  

● kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid 

(meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat, tämbrit) 

● eristab pop- ja rockmuusikat, lavamuusikat; 
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● eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löök- ja klahvpille ning 

elektrofone ja pillikoosseise; 

● on tutvunud Hispaania, Aafrika, Itaalia, Põhja- ja Ladina- Ameerika, 

Idamaade 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: 
 

● mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab 

neid muusikalistes tegevustes. 

● mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 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 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;  
- ooper, operett, ballett, muusikal, sümfoonia, 

instrumentaalkontsert, spirituaal, gospel;  
- rondo, variatsioon;  
- pop- ja rokkmuusika, džässmuusika, süvamuusika;  

● kordavalt   I   ja   II   kooliastme   muusikaline   kirjaoskus   ja   
oskussõnavara.  

Õppekäigud 
 

● arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste 

kohta suulisel, kirjalikul või muul looval viisil; 

● kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist 

oskussõnavara. 
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