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Muusika ainekava  Gümnaasium                                        10. klass  
  
 
 
ÕPETAMISE EESMÄRGID. 
 
1) väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 
kandjana; 
2) osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 
3) mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 
muusikahariduslikku tähendust; 
4) rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi; 
5) valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 
6) rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 
7) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 
8) teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 
nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid 
 
 
ÕPPETEGEVUSED JA LÄBIVAD TEEMAD 
 
1) ühe- ja mitmehäälne laulmine; 
2) vokaalsete võimete kujundamine; 
3) muusika kuulamine, vestlused/arutelu ja kirjalikud tööd muusikast; 
4) teadmiste ja muusikalise kirjaoskuse rakendamine musitseerimisel ja muusika kuulamisel; 
5) iseseisva muusikalise eneseväljenduse ja esinemisoskuse toetamine ning soodustamine; 
6) pillimängu rakendamine musitseerides; 
7) õppekäigud (sh virtuaalsed). 
 
 
Põhitähelepanu on järgmistel läbivatel teemadel: VK,  KI,  EÕ,  KE, TK, TI 
 
Gümnaasiumis pööratakse tähelepanu individuaalsete oskuste arendamisele, isikupärase 
mõtlemise süvendamisele ning õpilaste sotsiaalsete oskuste rakendamisele muusikalistes 
tegevustes, kasutades mitmekesiseid õppevorme ning -meetodeid. Klassitunnis lauldakse nii 
ühe- kui ka mitmehäälselt (ühislaul), koolikooris kolme- või neljahäälselt. Rakendatakse 
põhikoolis õpitud pillimänguoskusi (Orffi instrumentaarium, plokkflööt, akustiline kitarr) ning 
avardatakse musitseerimisvõimalusi nii individuaalselt kui ka erinevates pillikoos- seisudes. 
Muusikalises omaloomingus innustatakse õpilasi loomingulisi ideid ellu viies kasutama nii 
traditsioonilisi kui ka erinevaid multimeedia vahendeid. Muusikat kuulates tähtsustub kuuldud 
muusika põhjal oma arvamuse väljendamine ning selle argumenteeritud põhjendamine nii 
suuliselt kui ka kirjalikult, toetudes teadmistele ja muusika oskussõna- varale. Nii muusika- 
tunnis kui ka klassi- ja koolivälises tegevuses (koorid, solistid, erinevad pillikoosseisud jm) 
kujundatakse õpilaste isikupärast esinemisoskust ja ettevõtlikkust tegevusi planeerides ning 
korraldades. Silmaringi ja teadmiste avardamiseks käiakse kontsertidel, muusikaetendustel ja 
õppekäikudel, mida võimaluse korral seostatakse kursuse teemadega. Tihe lõiming toimub 
erinevate humanitaarerialadega- kunst, kirjandus, ajalugu, kultuurilugu. 
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 ÜLDPÄDEVUSED 
1.1 Kultuuri- ja väärtuspädevus – Kv 
1.2 Sotsiaalne ja kodanikupädevus- So 
1.3 Enesemääratluspädevus – Em 
1.4 Õpipädevus – Õ 
1.5 Suhtluspädevus – Su 
1.6 Matemaatika-,loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus - MLT 
1.7 Ettevõtlikuspädevus – Ev 
1.8 Digipädevus- D 
 
 
ÕPPESISU JA ÜLDPÄDEVUSED ( 1. KURSUS 35 TUNDI) 
 
1. Musitseerimine (laulmine, pillimäng, omalooming) - Kv, So, Ev, Em, MLT  
 
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, 
muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine 
ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks .Omalooming – kaasmängude loomine 
lauludele, muusikalised improvisatsioonid. 
 
2. Muusika kuulamine ja muusikalugu  - Kv, Õ, Su, D,  
 
Muusika teke ja olemus. Muusika väljendusvahendid. Muusika roll vanadel kultuurrahvastel 
ja tänapäeva ühiskonnas. 
Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Gregooriuse laul, missa, 
mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine, rüütlikultuur. 
Renessanss. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Polüfoonilise 
muusika areng, ilmalik laul ja seltskonnamuusika, instrumentaalmuusika, reformatsioon ja 
muutused kirikumuusikas. 
Barokk. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Õukonnamuusika, ooper, 
oratoorium, passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga. 
Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Sonaaditsükkel, 
keelpillikvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem, klassikaline sümfooniaorkester, 
ooperi areng. Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Monteverdi, Händel, J. S. 
Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven jt. 
 
3. Õppekäigud – V, Õ, So, Su, Kv, Ev 
 
1. Muusikaürituse külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning asjakohase arvamuse 
avaldamine muusikalist oskussõnavara kasutades. 
2. Õppekäigud muusikaga seotud paikadesse (kontserdid, muusikalavastused, kõrgkoolid, 
stuudiod, muuseumid, raamatukogud jne) vähemalt kord kursuse vältel. 
 
ÕPITULEMUSED 
Kursuse lõpul 10. klassi õpilane: 
 
1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus; 
2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
3) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 
korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
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