
 

AINEKAART 

Ainevaldkond: Kunstiained   

Õppeaine: Muusika      

Klass: 6 

Õpetaja: Katrin Pall 

Ainetüüp: Kohustuslik aine põhikoolis 

Õpetamise aeg: 35 tundi     Õppeaasta 2017/2018 

Õppekirjandus: H.Roos Muusikaõpik 6. klassile (Avita) 

 

Vajalikud õppevahendid:  CD- Muusika 6. klassile, IKT vahendid klassis,  õpik, vihik, 

kirjutusvahendid. 

 

Õppesisu:  
 

1) Rahvuslik ärkamisaeg (I üldlaulupidu, esimesed Eesti heliloojad) 

2) Eesti muusikaelu areng 19. sajandil (laulu- ja mänguseltsid, esimesed professionaalsed 

heliloojad) 

3) Eesti heliloojad (M. Härma, G. Ernesaks, H. Eller) 

4) Eesti heliloojad ( A. Pärt, E.-S. Tüür, V. Tormis) 

5) Eesti 20. sajandi levimuusika loojaid 

6) Öölaulupeod, uus ärkamisaeg 

7) Euroopa rahvaste muusika (Soome, Rootsi, Norra) 

8) Euroopa rahvaste muusika (saamid, Läti, Leedu, Venemaa, Austria, Saksamaa, Ungari, 

Poola, Suurbritannia, Iirimaa) 

9) Väljendusrikas laulmine, häälehoid häälemurde ajal 

Õpitulemused:  

 

1) Teab ärkamisaja ajalugu ja tähtsamaid sündmusi 

2) On tutvunud Eesti muusikaelu arenguga, teab esimesi heliloojaid, tunneb nende loomingut 

3) Eesti heliloojad ( A. Pärt, E.-S. Tüür, V. Tormis) 

4) Eesti 20. sajandi levimuusika loojaid 

5) Öölaulupeod, uus ärkamisaeg, nende tähtsus 

6) Euroopa rahvaste muusika, teab ja oskab kuuldeliselt eristada Euroopa rahvaste muusikat     

(Läti, Soome, Rootsi, Norra jt.) 

7) Teab Eesti tänapäeva tähtsamaid heliloojaid ja on tutvunud nende muusikaga 

8) On tutvunud Eesti levimuusika loojate ja nende loominguga  

9) Laulab vastavalt võimetele 

 

Hindamise kirjeldus:  

Õpilane saab trimestri hinded kui on sooritanud  kõik tunnikontrollid (ärkamisaeg ja I 

üldlaulupidu, Eesti muusikaelu areng 19. sajandil, Eesti 20. sajandi heliloojad, tänapäeva 

Eesti tähtsamad heliloojad, Eesti levimuusika loojad, Euroopa rahvaste muusika). Lisaks võib 

õpetaja hinnata tunnitöid, muusikalisi ja loomingulisi ülesandeid klassis, peast lauludud laule 

ja kontserdikülastusi. Järelvastamine toimub kokkuleppel õpetajaga 10 koolipäeva jooksul.  

 

 



 

Kokkuvõtva hinde kujunemine:  

Õpilane saab positiivsed trimestrite hinded, kui tal on positiivsele hindele sooritatud kõik 

trimestrite jooksul ette nähtud tunnikontrollid ja klassis tehtud loomingulised ja iseseisvad 

ülesanded ning peast lauldud kokkulepitud laulud. 

Muud nõuded ja märkused: 

Tunnis on keelatud kasutada sülearvutit, tahvelarvutit, telefoni ja muid nuti- seadmeid, 

väljaarvatud juhul, kui ülesande lahendamiseks on õpetaja andnud spetsiaalse korralduse. 

 


