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I klass – muusikaõpetus 
Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas 

 

Kasutatav õppekirjandus: M. Pullerits, L. Urbel “Muusika” 2005, Avita  

(I klassi muusikaõpik, töövihik (TV), muusikavalik CD-d) 

 

I klassi õpitulemused 

1. klassi lõpetaja: 

1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja liikumises; 

2) laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses koolikooris; mõistab laulupeo tähendust; 

3) laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;  

4) laulab SO, MI, RA astmetel käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi; 

5) lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust; 

6) rakendab pillimängu (rütmipillid) lihtsates kaasmängudes;  

7) kirjeldab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega kuulatavat muusikat;  

8) huvitub muusikast nii koolis kui ka väljaspool kooli. 
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Õpitulemused ja õppesisu 

1. Laulmine 

Õpilane: 

1) laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning emotsionaalselt üksi ja rühmas; 

2) mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu; 

3) laulab SO, MI, RA astmetel käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi; 

4) laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule; 

5) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), “Pariisi tänavapoiss”, “Oh, kuusepuu”,  „Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Wirkhaus),   „Kevadel", “Frere Jacques”, 

“Alouette”, “A la peche aux moules”, “Quand trois poules”, “Un, deux, trois”, “Il est ne, le divin enfant”, “Petit papa Noel”. 

2. Pillimäng 

Õpilane: 

1) kasutab keha- ja  rütmipille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades;  

2) väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu. 

3. Muusikaline liikumine 

Õpilane: 

1) suudab rütmiliselt liikuda koos teistega ja üksi, väljendab end  liikumise kaudu; 

2) mäangib lihtsaid laulu- ja ringmänge. 
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4. Omalooming 

1) loob õpetaja suunamisel lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha- ja rütmipillidele 

2) kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks. 

5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Õpilane: 

1) on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, dünaamika) 

2) eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat; 

3) kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara 

6. Muusikaline kirjaoskus 

Õpilane: 

1) mõistab TA, TI-TI, TA-A, TA-A-A  ja paus tähendust ning kasutab neid muusikalistes tegevustes:  

2) mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust; 

3) tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates kõrguspositsiooni  

6) mõistab allolevate oskussõnade tähendust:  

a) meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon, noodijoonestik, noodipea, noodivars, astmtetrepp;  

b) helilooja, luuletaja (sõnade autor), regilaul, eeslaulja, koor;  

c) muusikapala, salm, refrään, kaasmäng, eelmäng, vahemäng;  

d) rütm, meloodia, vaikselt, valjult, piano, forte;  
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e) laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, volt.  

7. Õppekäigud 

Õpilane: 

1) kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul looval viisi 

Hindamine 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. 

 Muusikaõpetuses annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu kohta, on lähtekohaks järgneva õppe kujundamisele, motiveerib ja stimuleerib 

õpilast parematele tulemustele ja enesearendusele. 

I klassis hinnatakse  muusikalisi tegevusi: peamiselt laulmist, muusika kuulamist, muusikalist liikumist ning ka õpilase aktiivsust, tunnist osavõttu.  Õpilase aktiivset osalemist 

koolikooris, esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist arvestatakse õppetegevuse osana koondhindamisel. 
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II klass – muusikaõpetus 
Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas 

Kasutatav õppekirjandus: M. Pullerits, L. Urbel “Muusika” 2003, Avita  

(II klassi muusikaõpik, töövihik (TV), muusikavalik CD-d)  

 

2. klassi õpitulemused 

2. klassi lõpetaja: 

1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja liikumises; 

2) laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses koolikooris; mõistab laulupeo tähendust; 

3) laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;  

4) laulab pentatoonilist meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

5) lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust; 

6) rakendab pillimängu kaasmängudes; 

7) kasutab muusikalisi teadmisi omaloomingus;  

8) kirjeldab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega kuulatavat muusikat; 

9) väärtustab enese ja teiste loomingut;  

10) huvitub muusikast nii koolis kui ka väljaspool kooli. 
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Õpitulemused ja õppesisu 

1. Laulmine 

Õpilane: 

1) laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning emotsionaalselt üksi ja rühmas; 

2) mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu; 

3) laulab pentatoonilist meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

4) laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, ning eesti ja teiste rahvaste laule; 

5) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), „Eesti lipp” (E. Võrk), “Pariisi tänavapoiss”, “Oh, kuusepuu”, „Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Wirkhaus), „Teele, 

teele, kurekesed", „Kevadel" (Juba linnukesed ….); prantsuse keelseid laule: “Il est ne, le divin enfant”, “Petit papa Noel”, “Mon beau sapin”, “Quand trois poules”, “Frere 

Jaacques”, “A la peche aux moules”, “Alouette”, “La Marsseillaise”, “Ca, c’est Paris”, “Oui, je suis d’Paris”, “Paris sera toujours Paris”. 

2. Pillimäng 

Õpilane: 

1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades; 

2) on omandanud plokkflöödi esmased mänguvõtted ning kasutab neid musitseerides;  

3) väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu. 

3. Muusikaline liikumine 

Õpilane: 

1) tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu; 

2) tantsib eesti laulu- ja ringmänge. 
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4. Omalooming 

1) loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

2) kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudelei 

3) kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks. 

5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Õpilane: 

1) on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, dünaamika); 

2) eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat; 

3) eristab kuuldeliselt marssi, valssi;  

4) on tutvunud eesti rahvalaulu, rahvatantsu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill); 

5) kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara; 

6) väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega;  

7) seostab muusikapala selle autoritega. 

6. Muusikaline kirjaoskus 

Õpilane: 

1) mõistab lihtsamate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid muusikalistes tegevustes:  

2) mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides; 

3) tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates kõrguspositsioonides;  
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4) mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist laulde;  

6) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:  

a) meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon, noodijoonestik, noodipea, noodivars,  astmetrepp;  

b) koor, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, orkester, helilooja, sõnade autor;  

c) muusikapala, salm, refrään, marss, valss, kaasmäng, eelmäng, vahemäng;  

d) rütm, meloodia, tempo, vaikselt, valjult, piano, forte, fermaat;  

e) laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, segno, volt.  

7. Õppekäigud 

Õpilane: 

1) kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul looval viisil; 

2) kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 

 

Hindamine 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. 

 Muusikaõpetuses annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu kohta, on lähtekohaks järgneva õppe kujundamisele, motiveerib ja stimuleerib 

õpilast parematele tulemustele ja enesearendusele. 

II klassis hinnatakse kõiki muusikalisi tegevusi: laulmist, pillimängu, omaloomingut, muusika kuulamist, muusikalugu, muusikalist liikumist, muusikalist kirjaoskust ning ka 

õpilase aktiivsust, tunnist osavõttu. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpilase 

aktiivset osalemist koolikooris, esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist arvestatakse õppetegevuse osana koondhindamisel. 
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III klass – muusikaõpetus 
Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas 

 

Kasutatav õppekirjandus: M. Pullerits, L. Urbel “Muusika” 2007, Avita 

(III klassi muusikaõpik, töövihik (TV), muusikavalik CD-d) 

III klassi õpitulemused 

3. klassi lõpetaja: 

1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja liikumises; 

2) laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses koolikooris; mõistab laulupeo tähendust; 

3) laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;  

4) laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

5) lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust; 

6) rakendab pillimängu kaasmängudes; 

7) kasutab muusikalisi teadmisi omaloomingus;  

8) kirjeldab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega kuulatavat muusikat; 

9) väärtustab enese ja teiste loomingut;  

10) huvitub muusikast nii koolis kui ka väljaspool kooli. 
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Õpitulemused ja õppesisu 

1. Laulmine 

Õpilane: 

1) laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning emotsionaalselt üksi ja rühmas; 

2) mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu; 

3) laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

4) laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule; 

5) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), Prantsuse hümn “La Marsseillaise”, “Eesti lipp” (E. Võrk), “Mu isamaa armas”, „Teele, teele, kurekesed", 

„Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Wirkhaus), “Oh, kuusepuu”, “Il est ne, le divin enfant”, “Petit papa Noel”, “Mon beau sapin”, “Les anges dans nos campagnes”, „Kevadel" 

(Juba linnukesed ….), „Kevadpidu" (Elagu kõik ....); prantsuse lastelaulud “Quand trois poules”, “Frere Jacques”, “A la peche aux moules”, “Alouette” jt.; Pariisi laulud: 

“Ca, c’est Paris”, “Oui, je suis d’Paris”, “Paris sera toujours Paris,  “Pariisi tänavapoiss”. 

 

2. Pillimäng 

Õpilane: 

1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades; 

2) on omandanud plokkflöödi esmased mänguvõtted ning kasutab neid musitseerides;  

3) väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu. 
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3. Muusikaline liikumine 

Õpilane: 

1) tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu; 

2) tantsib eesti laulu- ja ringmänge. 

 

4. Omalooming 

1) loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

2) kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid;  

3) loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne; 

4) kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks. 

 

5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Õpilane: 

1) on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, dünaamika ja muusikapala ülesehitus); 

2) eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat; 

3) eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat;  

4) on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill); 

5) kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara; 
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6) väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega;  

7) seostab muusikapala selle autoritega. 

6. Muusikaline kirjaoskus 

Õpilane: 

1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid muusikalistes tegevustes:  

 

2) mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides; 

3) tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates kõrguspositsioonides;  

4) mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist lauldes; 

5) õpib lauludes tundma JO- ja RA-astmerida;  

6) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:  

a) meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon, noodijoonestik, noodipea, noodivars, astmerida, astmetrepp, punkt noodivältuse pikendajana;  

b) koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, orkester, helilooja, sõnade autor;  

c) muusikapala, salm, refrään, kaanon, marss, polka, valss, ostinato, kaasmäng, eelmäng, vahemäng;  

d) rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, valjult, piano, forte, fermaat;  

e) laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, segno, volt.  
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7. Õppekäigud 

Õpilane: 

1) kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul looval viisil; 

2) kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 

Hindamine 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. 

 Muusikaõpetuses annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu kohta, on lähtekohaks järgneva õppe kujundamisele, motiveerib ja stimuleerib 

õpilast parematele tulemustele ja enesearendusele. 

III klassis hinnatakse kõiki muusikalisi tegevusi: laulmist, pillimängu, omaloomingut, muusika kuulamist, muusikalugu, muusikalist liikumist, muusikalist kirjaoskust ning ka 

õpilase aktiivsust, tunnist osavõttu. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpilase 

aktiivset osalemist koolikooris, esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist arvestatakse õppetegevuse osana koondhindamisel. 
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IV klass – muusikaõpetus 
Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas 

  

Kasutatav õppekirjandus: M. Pullerits, L. Urbel “Muusika” 2008, Avita 

(IV klassi muusikaõpik, töövihik, muusikavalik CD-d) 

 

IV klassi õpitulemused 

IV klassi lõpetaja: 

1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja liikumises, huvitub oma koolikultuurielust ja osaleb selles; 

2) laulab ühe- ja kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades; 

3) laulab õpetaja soovitusel kahehäälses koolikooris ja/või erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes tunnis ning tunnivälises tegevus; mõistab laulupeo     traditsiooni ja 

tähendust; 

4) oskab kuulata ennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja tunnustab kaaslasi; 

5) laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;  

6) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

7) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi; 

8) julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka muusikalises eneseväljendusesrakendab;  

9) kirjeldab ning põhjendab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega kuulatavat muusikat; mõistab autorluse tähendust; 

10) eristab kuuldeliselt instrumentaal- ja vokaalmuusikat, erinevaid hääleliike ja orkestripille;  

11) leiab iseloomulikke jooni eesti ja prantsuse muusikas; 

  

Õpitulemused ja õppesisu 

 

1. Laulmine 

Õpilane: 

1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik häälehoiu vajadusest; 

2) kasutab laulmisel relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

3) rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas lauldes; 
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4) laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule; 

5) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), „Eesti lipp“ (E. Võrk), „Kas tunned maad“ (J. Berad), „Kui Kungla rahvas“ (K.A.Hermann), „Mu isamaa armas“ 

(saksa rahvalaul), „Meil aiaäärne tänavas“ (eesti rahvalaul), “Pariisi tänavapoiss”, “Ca, C’est Paris”, “Oui, je suis d’Paris”, “Paris sera toujours Paris”, “Mademoiselle de Paris”, 

“Il est ne, le divin enfant”, “Les anges dans nos campagne”, “Petit papa Noel”, “Minuit Chretiens”; 

 

2. Pillimäng 
Õpilane: 

1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või  ostinato’des ning iseseisvates palades; 

2) rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või plokkflöödi mänguvõtteid;  

3) kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi 

 

3. Muusikaline liikumine 

Õpilane: 

1) tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi; 

2) tantsib eesti laulu- ja ringmänge; 

 

4. Omalooming 

Õpilane: 

1) loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

2) kasutab improvisatsioonides astmemudeleid; 

3) loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne; 

4) kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist.   

 

5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Õpilane: 

1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi;   

2) kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass); koore ja dirigente 

3) kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja löökpillid);   

4) tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille;  

5) iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades muusika oskussõnavara;   

6) teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega. 

 

6.Muusikaline kirjaoskus   

Õpilane: 
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1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes: 

 

 

 

 

2) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja eeltakti tähendust ning arvestab neid musitseerides;   

3) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

4) mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g–G2 tähendust;   

5) mõistab duur-, moll-helilaadi ning kasutab neid musitseerides;   

6) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas:   

a) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused (tähtnimed), põhiheli; 

b) vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, interpreet, improvisatsioon; 

c) tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid (keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti rahvapillid); 

d) tempo, dünaamika, piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, crescendo, diminuendo; 

7) kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara. 

 

7. Õppekäigud 

 

Õpilane: 

1) arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul looval viisil; 

2) kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 

 

 

Hindamine 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. 

 Muusikaõpetuses annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu kohta, on lähtekohaks järgneva õppe kujundamisele, motiveerib ja stimuleerib 

õpilast parematele tulemustele ja enesearendusele. 

IV klassis hinnatakse kõiki muusikalisi tegevusi: laulmist, pillimängu, omaloomingut, muusika kuulamist, muusikalugu, muusikalist liikumist, muusikalist kirjaoskust ning ka 

õpilase aktiivsust, tunnist osavõttu. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpilase 

aktiivset osalemist koolikooris, esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist arvestatakse õppetegevuse osana koondhindamisel. 
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V klass - muusikaõpetus  
Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas 

  

Kasutatav õppekirjandus: H. Roos Muusikaõpik V klassile 2010, Avita  

(V klassi muusikaõpik, töövihik, muusikavalik CD-d) 

 

V klassi õpitulemused 

V klassi lõpetaja: 

12) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja liikumises, huvitub oma kooli kultuurielust ja osaleb selles; 

13) laulab ühe- ja kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades; 

14) laulab õpetaja soovitusel kahehäälses koolikooris ja/või erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes tunnis ning tunnivälises tegevus; mõistab laulupeo traditsiooni ja 

tähendust; 

15) oskab kuulata ennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja tunnustab kaaslasi; 

16) laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;  

17) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

18) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi; 

19) julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka muusikalises eneseväljendusesrakendab;  

20) kirjeldab ning põhjendab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega kuulatavat muusikat; mõistab autorluse tähendust; 

21) eristab kuuldeliselt instrumentaal- ja vokaalmuusikat, erinevaid koori- ja orkestriliike, orkestripille ning eesti rahvapille;  

22) leiab iseloomulikke jooni eesti ja prantsuse muusikas; 

  

Õpitulemused ja õppesisu 

1. Laulmine 

Õpilane: 

6) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik häälehoiu vajadusest; 

7) seostab relatiivseid helikõrgusi absoluutsete helikõrgustega (g – G2); 

8) rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas lauldes; 

9) laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule; 
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10) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), „Eesti lipp“ (E. Võrk), „Kas tunned maad“ (J. Berad), „Kui Kungla rahvas“ (K.A.Hermann), „Mu isamaa armas“ 

(saksa rahvalaul), „Meil aiaäärne tänavas“ (eesti rahvalaul), “Pariisi tänavapoiss”, “Ca, C’est Paris”, “Oui, je suis d’Paris”, “Paris sera toujours Paris”, “Mademoiselle de Paris”, 

“Il est ne, le divin enfant”, “Les anges dans nos campagne”, “Petit papa Noel”, “Minuit Chretiens”; 

 

2. Pillimäng 
Õpilane: 

4) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või  ostinato’des ning iseseisvates palades; 

5) rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või plokkflöödi mänguvõtteid; seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;  

6) kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi; 

 

3. Muusikaline liikumine 

Õpilane: 

3) tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi; 

4) tantsib eesti laulu- ja ringmänge ning lihtsamaid rahvatantse;  

 

4. Omalooming 

Õpilane: 

5) loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 

6) kasutab improvisatsioonides astmemudeleid; 

7) loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne; 

8) kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist.   

 

5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Õpilane: 

7) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat, tämbrit, harmooniat ja vormi;   

8) kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass); kooriliike (mudilas-, poiste-, laste-, tütarlaste-, nais-, mees-, segakoor); koore ja 

dirigente Eestis; tunneb laulupidude traditsiooni; 

9) kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja löökpillid) ja sümfooniaorkestrit;   

10) tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille ja –tantse; oskab nimetada Eesti rahvamuusika suursündmusi;  

11) iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades muusika oskussõnavara;   

12) teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega. 
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6.Muusikaline kirjaoskus   

Õpilane: 

8) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes: 

 

 

 

 

9) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 ja eeltakti tähendust ning arvestab neid musitseerides;   

10) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ning seostab neid absoluutsete helikõrgustega (tähtnimedega); 

11) mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g–G2 tähendust;   

12) mõistab duur-, moll-helilaadi, helistike C –a, G – e, F –d tähendust ning kasutab neid musitseerides;   

13) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas:   

e) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused (tähtnimed), helistik, toonike ehk põhiheli, helistikumärgid, juhuslikud märgid, diees, 

bemoll, bekarr, paralleelhelistikud; 

f) vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, interpreet, improvisatsioon; 

g) tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid (keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti rahvapillid); 

h) tempo, andante, largo, moderato, allegro, presto, , accelerando, ritenuto, dünaamika, piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, fortissim, ocrescendo, diminuendo; 

14) kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara. 

7. Õppekäigud 

 

Õpilane: 

3) arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul looval viisil; 

4) kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 

 

Hindamine 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. 

Muusikaõpetuses annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu kohta, on lähtekohaks järgneva õppe kujundamisele, motiveerib ja stimuleerib 

õpilast parematele tulemustele ja enesearendusele.V klassis hinnatakse kõiki muusikalisi tegevusi: laulmist, pillimängu, omaloomingut, muusika kuulamist, muusikalugu, 

muusikalist liikumist, muusikalist kirjaoskust ning ka õpilase aktiivsust, tunnist osavõttu. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpilase aktiivset osalemist koolikooris, esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist arvestatakse õppetegevuse osana 

koondhindamisel. 
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VI klass – muusikaõpetus 

  

Kooliastme 

õpitulemused 

 

Õpitulemused ja õppesisu 

 

Metoodilised 

soovitused 

Soovitused 

hindamiseks 

Lõiming Õpikeskkonna vajadus 

 

* Osaleb meeleldi muusikalistes 

tegevustes; huvitub oma kooli ja 

kodukoha kultuurielust ning 

osaleb selles; 

  

* oskab kuulata iseennast ja 

teisi koos musitseerides, 

mõistab oma panust ning toetab 

ja tunnustab kaaslasi 

 

 

 

 
Laulmine,  
pillimäng,  
liikumine, 
omalooming, 
muusika kuulamine. 

 

 
Kõigi õpilaste võimalikult 
suur kaasamine 
muusikalistesse 
tegevustesse arvestades 
nende muusikalisi 
võimeid ja arengut. 
 
Vormid: individuaalne, 

paaris- ja rühmatöö; 

loovtöö; vestlus ja 

arutelu. 

 

Eesmärgiks on õpilaste 

muusikalise arengu toetamine 

ja loovuse arendamine  

muusikaliste tegevuste 

kaudu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti keel,  

kirjandus ( 6.kl), 

matemaatika,  

loodusõpetus,  

ühiskonnaõpetus, 

tehnoloogiaõpetus,  

kunst,  

kehaline kasvatus,  

võõrkeeled,  

ajalugu 

(arvutiõpetus vastavalt kooli 

õppekavale) 

Liikumist võimaldav ruum, Orffi 

instrumentaarium,   naturaalklaver + 

tool, süntesaator, plokkflöödid või 6-

keelsed väikekandled, 

omavalmistatud pillid, astmetrepp,  

käemärkide tabel, rütmikaardid, 

rütmimängud, rändnoot, 

noodijoonestikuga tahvel, rahvapillide 

pildid, heliloojate portreed,  

muusikakeskus HIFI, DVD-mängija, 

CD-d, DVD-d,   internetiühendusega 

arvuti, noodistusprogramm. 

 

Laulmine  

 
 6. klass 

 

 

* Õpilaste muusikaliste 

võimete arvestamine ja 

arendamine 

 

Hindamisel arvestatakse:  

* loomulikku kehahoidu, 

 

Eesti keel,  

Teksti tähenduse mõistmine 
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* Laulab ühe- või kahehäälselt 

klassis oma hääle omapära 

arvestades; 

 

* laulab koolikooris õpetaja 

valikul ja/või erinevates vokaal-

instrumentaalkoosseisudes 

tunnis ning tunnivälises 

tegevuses; mõistab laulupeo 

traditsiooni ja tähendust;  

 

* oskab laulda eesti rahvalaulu 

(sh regilaulu) ning peast oma 

kooliastme ühislaule. 

 

 

* Laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku 

kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta 

intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik 

häälehoiu vajadusest; 

* laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja 

kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule a cappella 

ja saatega; 

* rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika 

väljendusvahendeid üksi ja rühmas lauldes; 

* laulab peast kooliastme ühislaule:  

 Eesti hümn (Fr. Pacius),   

 "Kui Kungla rahvas" (K. A. Hermann),  

 "Mu isamaa armas" (saksa rhvl),  

 "Eesti lipp" (E. Võrk),  

 "Püha öö" (F. Gruber),  

 "Kas tunned maad" (J. Berad),  

 "Meil aiaäärne tänavas" (eesti rhl); 

individuaalsel ja rühmas 

laulmisel (ansamblid, 

koor); 

* laulude õppimine: 

noodi järgi 

astmenimedega, 

kuulmise ja noodi järgi 

astmenimedega, 

kuulmise järgi; 

* vestlus (laulu sisu, 
helilooja, teksti autor, 
muusika 
väljendusvahendid). 

selget diktsiooni, 

väljendusrikkust;  

* individuaalset ja/või rühmas 

laulmist lähtudes  õpilase  

loomulikest võimetest ja 

nende arengust; 

* aktiivset osavõttu 

ühislaulmisest; 

* helikõrguste tabamist 

lähtudes õpilase võimetest. 

 

*õpilase aktiivset osalemist 

koolikooris, silmapaistvat 

esinemist kooliüritustel ning 

kooli esindamist konkurssidel 

ja võistlustel arvestatakse 

õppetegevuse osana 

koondhindamisel. 

– arutelu ja analüüs, 

diktsioon, ilmekus. 

 

Kirjandus 

Laulutekstide autorid.   

 

Matemaatika 

Laulu vorm, taktimõõt, 

murrud, mälu, 

seostamisoskus. 

 

Ühiskonnaõpetus  

Kodu, kodumaa;  

rahvakalendri tähtpäevad;  

aeg (tempo) liiklus. 

 

Kehaline kasvatus  

Õige kehahoid ja hingamine. 

 

 

Naturaalklaver +tool, süntesaator,  

 noodijoonestikuga tahvel, rändnoot 

 

* Kasutab laule õppides 

relatiivseid helikõrgusi 

(astmeid); 

 6. klass  

* Laulab  meloodiat  relatiivseid helikõrgusi kasutades 

käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi ja 

noodijoonestikul erinevates kõrguspositsioonides  (SO, 

MI, RA, JO, RAı, SOı, JO¹, LE, NA, DI);  

 

* Relatiivne meetod – 

laulmine astmetrepi, 

käemärkide, rändnoodi, 

rütmistatud astmete ja 

 

Hindamisel arvestatakse:   

* ülesandes püstitatud 

eesmärkide täitmist. 

 

Eesti keel 

Silbitamine teksti 

rütmistamisel. 
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* kasutab üksinda ning koos 

musitseerides muusikalisi 

oskusi ja teadmisi (laulmisel). 

 

* duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll kolmkõla 

seoses lauludega; 

 
 , 6. klass 
* seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) 

absoluutsete helikõrgustega g–G2. 

 
 

  
 

noodi järgi, mudellaulud; 

* kajamäng, rütmilis-

meloodilised 

küsimus-vastus motiivid.  

 

  

Matemaatika  

Helipikkused ja  

-kõrgused, taktimõõt, murrud, 

helikõrguste vahelised 

kaugused.  

 

Kunst/loodusõpetus 

Looduslike materjalide 

(puupulgad, kivid jms) 

kasutamine  astmetrepiks  

 

Tehnoloogiaõpetus  

Omavalmistatud 

muusikateemaliste mängude 

kasutamine rütmialases töös  

ja  laulmisel relatiivsete 

astmetega. 
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Pillimäng  

 

* Kasutab üksinda ning koos 

musitseerides muusikalisi 

oskusi ja teadmisi (pillimängus) 

 

 

 

 

 

6. klass 

 

* Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes 

ja/või ostinato’des; 

 * rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle 

mänguvõtteid 

* seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;  

  

5. klass 

* seostab helistikke ja toonika kolmkõlasid C-duur, a-

moll pillimänguga;  

 

6. klass 

* seostab helistikke G-duur, e-moll ning F-duur ja d-

moll pillimänguga. 

 

 

* Orffi pedagoogika – 

kaasmängud, ostinatod, 

meloodilis-rütmilised 

improvisatsioonid;  

* rütmimängud – 

rütmirondo, rütmikett, 

rütmilis-meloodilised 

küsimus-vastus motiivid; 

* absoluutse süsteemi 

kasutamine pillimängus; 

* süvendatult pilli 

õppinud õpilaste 

rakendamine 

musitseerimisel. 

 

Hindamisel arvestatakse:   

* ülesandes püstitatud 

eesmärkide täitmist; 

*õpilase aktiivset osalemist  

instrumentaalansamblis või 

orkestris, silmapaistvat 

esinemist kooliüritustel ning 

kooli esindamist konkurssidel 

ja võistlustel arvestatakse 

õppetegevuse osana 

koondhindamisel. 

 

Matemaatika  

Noodi-, helikõrgused, 

taktimõõt, seostamisoskus 

(astme-  ja tähtnimed, 

helistikud ja kolmkõlad). 

 

Tehnoloogiaõpetus  

Lihtsate pillide valmistamine. 

 

Kehaline kasvatus  

Kehapillisaated, hingamine, 

koordinatsioon, õiged 

mänguvõtted. 

 

 

 

Orffi instrumentaarium;   

 6-keelsed väikekandled,  

 

 

 

Muusikaline liikumine 

 

* Kasutab üksinda ning koos 

musitseerides muusikalisi 

oskusi ja teadmisi (liikumises). 

 

 

 6. klass 

* Tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, 

tempot, dünaamikat ning vormi;  

 

5. klass 

 

 

* Orffi pedagoogika,  

* individuaalne, paaris- 

ja rühmatöö. 

 

Hindamisel arvestatakse:   

* ülesandes püstitatud 

eesmärkide täitmist; 

* sisu, meeleolu, ülesehituse 

ja erinevate maade muusika 

karakterite tunnetamist ja 

väljendamist lähtudes  õpilase 

loomulikest võimetest ja 

 

Kehaline kasvatus  

Muusikapala ja eri maade 

rahvamuusikale iseloomuliku 

karakteri kujutamine liikumise 

kaudu, kehapillisaated, eesti 

laulu- ja ringmängud. 

 
Matemaatika 

 

Liikumiseks sobiv ruum; 

 muusikakeskus HIFI,  

DVD-mängija, CD-d, DVD-d.   
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* tantsib eesti laulu- ja ringmänge;  

 

* väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale 

(sh rahvatantsudele) iseloomulikke karaktereid: 

(valikuliselt) Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi, Norra;  

 

6. klass 

* väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale 

(sh rahvatantsudele) iseloomulikke karaktereid: 

(valikuliselt) Suurbritannia, Iiri, Poola, Austria, Ungari, 

Saksa  

nende arengust. Muusikapala vorm. 
 
 

 

Omalooming 

 

* Julgeb esitada ideid ja 

rakendab võimetekohaselt oma 

loovust nii sõnalises kui ka 

erinevates muusikalistes 

eneseväljendustes, sh 

infotehnoloogia võimalusi 

kasutades;  

 

* kasutab üksinda ning koos 

musitseerides muusikalisi 

oskusi ja teadmisi 

(omaloomingus). 

 

 

6. klass 

 

* 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. 

 

 

 

 

* Orffi pedagoogika –

omaloomingulised 

kaasmängud, tekstid, 

muusikaline liikumine; 

rütmilis-meloodilised 

improvisatsioonid; 

* lihtsamate pillide 

valmistamine; 

* kirjalik töö – töövihik. 

 

Hindamisel arvestatakse:   

* ülesandes püstitatud 

eesmärkide täitmist; 

* muusikaliste teadmiste ja 

väljendusvahendite 

kasutamist lähtudes  õpilase 

loomulikest võimetest ja 

nende arengust. 

 

Eesti keel  

Õigekiri, regivärsside ja 

lihtsamate laulusõnade 

loomine, väljendusoskus.  

 

Kehaline kasvatus  

Muusikale liikumise  loomine 

vastavalt laulu karakterile, 

kehapillisaated,  

koordinatsioon, õiged 

mänguvõtted. 

 

Matemaatika 

Taktimõõt, murrud, 

 

Orffi instrumentaarium, 

naturaalklaver, süntesaator,   

trummikomplekt, plokkflöödid/6-

keelsed väikekandled, 

omavalmistatud pillid, astmetrepp,  

rütmikaardid rändnoot, 

noodijoonestikuga tahvel.  
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 muusikapala vorm. 

 

Tööõpetus  

Lihtsate pillide ja 

muusikateemaliste mängude 

valmistamine.  

 

Kunst 

Rütmikaartide valmistamine.  

 

Arvutiõpetus 

Lihtsate muusikapalade 

loomine muusikaprogrammi 

kasutades. 

 

Muusika kuulamine ja  

muusikalugu 

 

* Kirjeldab ning põhjendab 

suunavate küsimuste ja 

omandatud muusika 

oskussõnade abil kuulatavat 

muusikat; mõistab autorsuse 

tähendust 

 

 

 

 6. klass 

 

* Kuulab ja eristab muusikapalades muusika 

väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, 

dünaamikat, tämbrit ja vormi; (kahe- ja kolmeosaline 

lihtvorm); 

* iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab 

oma arvamust, kasutades muusika oskussõnavara; 

* teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust 

ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste ja 

kohustustega 

 

Vestlus, arutelu, 
individuaalne ja 
rühmatöö: helilooja, 
teksti autor, oskussõnad, 
muusika 
väljendusvahendid, 
vorm, hääleliigid, 
instrumentaal- ja 
vokaalmuusika, pilliliigid, 
eesti rahvamuusika, 
autorlus. 

 

Hindamisel arvestatakse: 

* arutlus- ja väljendusoskust 

muusika oskussõnavara 

kasutades; 

* 2- ja 3-osalise lihtvormi 

eristamist; 

* hääleliikide eristamist 

kuuldeliselt; 

* vokaal- ja 

instrumentaalmuusika 

eristamist; 

 

Eesti keel  

Sõnavara, õigekiri, sh 

muusikaline, väljendus-ja 

põhjendusoskus (kirjalik ja 

suuline). 

 

Kirjandus 

Autorlus.  

 

Kunst  

 

Muusikakeskus HIFI, DVD-mängija, 

CD-d, DVD-d, VHS-id, 

internetiühendusega arvuti, 

heliloojate portreed, 

muusikainstrumentide ja rahvapillide 

pildid. 
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* Eristab kuuldeliselt vokaal- ja 

instrumentaalmuusikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Leiab iseloomulikke jooni eesti 

ja teiste maade rahvamuusikas  

 

 

* Kasutab üksinda ning koos 

musitseerides muusikalisi 

oskusi ja teadmisi (muusika 

kuulamisel) 

 

 

6. klass 

* tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -

pille, -tantse; oskab nimetada eesti rahvamuusika 

suursündmusi; 

* on tutvunud Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi, 

Norra, Suurbritannia, Iiri, Poola, Austria, Ungari või 

Saksa muusikatraditsioonidega ja suhtub neisse 

lugupidavalt;   

 

* pilliliikide eristamist kõla ja 

välimuse järgi; 

* oskust leida iseloomulikke 

jooni Eesti rahvamuusikas; 

* oskust võrrelda erinevate 

rahvaste muusikat. 

Muusika meeleolu 

visualiseerimine. 

  

Matemaatika  

Võrdlemine, eristamine, 

muusikapala vorm, erinevad 

taktimõõdud, loogika. 

  
Ühiskonnaõpetus  

Aeg (tempo), 

kodu- ja kodumaa, riigid, 
rahvad.  
 
Tehnoloogiaõpetus 
Omavalmistatud 

muusikalooliste mängude 

kasutamine. 

 

Ajalugu 

Eesti ja erinevate maade 

kultuurilugu. 

 

Võõrkeeled  

võõrkeelsete laulutekstide 

mõistmine, sõnaraamatu 

kasutamine. 
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Arvutiõpetus 

Muusikanäidete leidmine ja 

kasutamine internetis. 

 

Muusikaline kirjaoskus ja 

oskussõnavara 

 

* Kasutab üksinda ning koos 

musitseerides muusikalisi 

oskusi ja teadmisi (muusikalises 

kirjaoskuses). 

 

 

* Mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside 

tähendust ning kasutab neid muusikalistes tegevuste 

   

6. klass 

*  rütmifiguurid: 

 

 

* laulab noodist astmetel  SO, MI, RA, JO,  RAı, SOı, 

JO¹, LE, NA, DI, käemärkide, rütmistatud astmenoodi 

järgi ja noodijoonestikul erinevates 

kõrguspositsioonides 

 

6. klass 

* Helistikud G – e, F – d; 

* kaheksandik taktimõõdu tutvustamine 

laulurepertuaarist tulenevalt; 

 

* mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning 

kasutab neid praktikas:  

 

* Individuaalne, paaris- 

ja rühmatöö;  

* kirjalik töö – töövihik. 

 

 

 

 

Hindamisel arvestatakse: 

* muusikalise kirjaoskuse 
rakendamist laulmisel, 
pillimängus, muusikalises 
liikumises, omaloomingus; 
* I ja II kooliastme 
oskussõnade rakendamist 
muusika kuulamisel. 

 

Eesti keel  

õigekiri, sh muusikaline, 

väljendusoskus. 

 

Matemaatika 

Noodivältused, taktimõõt, 

vorm, sümbolid, murdarvud, 

paralleelsed helistikud, 

võrdlemine ja eristamine. 

 

Inimeseõpetus 

Meetrum, vaikselt, valjult, 

tempo. 

 

Kehaline kasvatus 

Rahvatants. 

 

Kunst 

Kõlavärv. 

 

 

Naturaalklaver, internetiühendusega 

arvuti, noodistusprogramm, 

astmetrepp, rändnoot, 

noodijoonestikuga tahvel, 

rütmikaardid, rütmimängud, 
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a) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-

helilaad, moll-helilaad, absoluutsed 

helikõrgused (tähtnimed), helistik, 

toonika ehk põhiheli, helistikumärgid, 

juhuslikud märgid, diees ( ), bemoll 

(  ), bekarr (  ); paralleelhelistikud  

b) vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, 

instrumentaalmuusika, interpreet, 

improvisatsioon; 

c) tämber, hääleliigid (sopran, 

metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), 

pilliliigid (keelpillid, puhkpillid, löökpillid, 

klahvpillid, rahvapillid); 

d) tempo, andante, moderato, allegro, 

largo, ritenuto, accelerando, dünaamika, 

piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, 

pianissimo, fortissimo, crescendo, 

diminuendo; 

e) + kordavalt I kooliastme muusikaline 

kirjaoskus ja oskussõnavara .  

Võõrkeel 

Itaaliakeelsete muusikaalaste 

terminite tähenduse 

mõistmine seoses lauludega. 

 

Arvutiõpetus 

Muusikaterminitele seletuste 

leidmine internetis 
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Õppekäigud 

 

* Huvitub oma kooli ja kodukoha 
kultuurielust ning osaleb selles 

 

* Arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste 

kohta suulisel, kirjalikul või muul looval viisil;  

* kasutab arvamust väljendades muusikalist 

oskussõnavara. 

 

* Vestlus, arutelu, 

individuaalne, paaris- ja 

rühmatöö; 

* muud loovad väljundid 

– visuaalne kunst, 

dramatiseering, 

liikumine; 

* kirjalik töö – töövihik. 

 

Hindamisel arvestatakse:  

* oma arvamuse 

põhjendamist;  

* originaalsust; 

* väljendusoskust; 

* muusika oskussõnade 

kasutamist; 

* tööpanust. 

 

Eesti keel 

Õigekiri, sõnavara, sh 

muusikaline, väljendusoskus. 

 

Kunst 

Muusikelamuse kujutamine 

visuaalselt.  

 

Kehaline kasvatus 

Muusikaelamuse kujutamine 

liikumises ja 

dramatiseeringus. 

 

Matemaatika 

Loogika, arutlusoskus. 

 

Arvutiõpetus 

Teabe otsimine ja leidmine 

ürituste, institutsioonide 

kohta. 

 

Kontserdid, muusikalavastused, 

muuseumid, muusikakoolid,  

raamatukogud, virtuaalsed 

õppekäigud, õuesõpe. 
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VII klass – muusikaõpetus 
1 tund nädalas ( a 35 tundi, kokku – 105 tundi)                                       

 

Kooliastme õpitulemused 

 

Õpitulemused ja õppesisu Metoodilised soovitused Soovitused hindamiseks 

 

Lõiming 

 

 

* Osaleb meeleldi muusikalistes 

tegevustes ning kohalikus 

kultuurielus; aktsepteerib muusika 

erinevaid avaldusvorme; 

 

* oskab kuulata iseennast ja 

kaaslasi ning hindab enda ja 

teiste panust koos musitseerides; 

suhtub kohustetundlikult endale 

võetud ülesannetesse; 

* kasutab infotehnoloogia 

vahendeid muusikalistes 

tegvustes; 

* valdab ülevaadet muusikaga 

seotud elukutsest ja võimalustest 

muusikat õppida.  

 

 
  Laulmine,  
   pillimäng,  
   liikumine, 
   omalooming, 
   muusika kuulamine. 

 

 
 

 

* Kõikide õpilaste võimalikult suur 
kaasamine muusikalistesse 
tegevustesse arvestades nende 
muusikalisi võimeid ja arengut. 
 
* Vormid – individuaalne, paaris- ja 

rühmatöö; loovtöö; vestlus ja arutelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Eesmärgiks on õpilaste 

muusikalise arengu 

toetamine ja loovuse 

arendamine  muusikaliste 

tegevuste kaudu. 

 

 

 

 

 

 

Eesti keel,  

kirjandus, 

matemaatika,  

loodusõpetus (7. kl), 

ühiskonnaõpetus (9.kl), 

inimeseõpetus (7.kl), 

bioloogia, 

geograafia, 

füüsika (8.-9.kl), 

tehnoloogiaõpetus,  

kunst,  

kehaline kasvatus,  

võõrkeeled , 

ajalugu, 

 

Liikumist võimaldav ruum, 

Orffi instrumentaarium,   

naturaalklaver + tool, 

süntesaator, plokkflöödid 

või 6-keelsed 

väikekandled, 

omavalmistatud pillid, 

astmetrepp,  käemärkide 

tabel, rütmikaardid, 

rütmimängud, rändnoot, 

noodijoonestikuga tahvel, 

muusikainstrumentide  ja 

rahvapillide pildid, 

heliloojate portreed,  

muusikakeskus HIFI, 

DVD-mängija, CD-d, 

DVD-d,   

internetiühendusega 

arvuti, 

noodistusprogramm 
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arvutiõpetus,  

käsitöö (rahvaste kultuuripärand, 

teiste rahvaste etnograafia 

inspiratsiooni allikana). 
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Laulmine  

 

* Laulab ühe- või mitmehäälselt 

rühmas olenevalt oma hääle 

omapärast; 

 

* laulab koolikooris õpetaja 

soovitusel ja/või musitseerib 

erinevates vokaal-

instrumentaalkoosseisudes; 

mõistab ja väärtustab laulupeo 

sotsiaal-poliitilist olemust ning 

muusikahariduslikku tähendust; 

 

* oskab laulda eesti rahvalaulu (sh 

regilaulu) ning peast oma 

kooliastme ühislaule  

 

* rakendab üksi ja rühmas 

musitseerides teadmisi muusikast 

ning väljendab erinevates 

muusikalistes tegevustes oma 

loomingulisi ideid (laulmisel). 

 

 

 

7. klass 

 

* Laulab oma hääle omapära arvestades 
loomuliku kehahoiu, hingamise, selge 
diktsiooni, puhta intonatsiooniga ja 
väljendusrikkalt ning arvestab esitatava 
muusikapala stiili; järgib häälehoidu 
häälemurdeperioodil; 

* laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning 

paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid ning 

eesti ja teiste rahvaste laule; 

* osaleb laulurepertuaari valimisel ja 

põhjendab oma seisukohti; 

* laulab peast kooliastme ühislaule: 

 „Eesti hümn“ (F. Pacius), 

 "Jää vabaks, Eesti meri" (V. 
Oksvort),  

 "Oma laulu ei leia ma üles" (V. 
Ojakäär),  

 “Laul Põhjamaast” (Ü. Vinter),  

 "Eestlane olen ja eestlaseks jään" 
(A. Mattiisen),  

 "Saaremaa valss" (R. Valgre),  

 "Kalevite kants" (P. Veebel), 

 "Mu isamaa on minu arm" (G. 
Ernesaks),   

 "Me pole enam väikesed" (A. Oit). 

 

* Õpilaste muusikaliste võimete 

arvestamine ja arendamine 

individuaalsel ja rühmas laulmisel 

(ansamblid, koorid); 

* laulude õppimine: noodi järgi 

astmenimedega, kuulmise ja noodi järgi 

astmenimedega, kuulmise järgi; 

* vestlus (laulu sisu, helilooja, teksti 
autor, väljendusvahendid). 

 

Hindamisel arvestatakse: 

* loomulikku kehahoidu, 

selget diktsiooni, 

väljendusrikkust;  

* individuaalset ja/või 

rühmas laulmist lähtudes  

õpilase loomulikest 

võimetest ja nende 

arengust; 

* aktiivset osavõttu 

ühislaulmisest; 

* helikõrguste tabamist 

lähtudes õpilase võimetest; 

* õpilase aktiivset osalemist 

koolikooris, silmapaistvat 

esinemist kooliüritustel ning 

kooli esindamist 

konkurssidel ja võistlustel 

arvestatakse õppetegevuse 

osana koondhindamisel. 

  

  

 

 

 

 

 

Eesti keel,  

Teksti tähenduse mõistmine – 
arutelu ja analüüs, diktsioon, 
väljendusrikkus. 
 
Kirjandus 
Laulutekstide autorid.   
 
Matemaatika 

Laulu vorm, taktimõõt, murrud, 

mälu, seostamis- ja 

põhjendusoskus (loogika), 

paralleelsed helistikud. 

 
Ühiskonnaõpetus  

Liiklus-, kodu-, kodumaa- ja 

rahvakalendriteemad;  aeg 

(tempo). 

 

Kehaline kasvatus  

Loomulik kehahoid ja hingamine. 

 

Bioloogia 

Hingamine, häälehoid (k.a 

häälemurde perioodil), kuulmine 

ja kõrv, pärilikkus. 

 

Loodusõpetus (7. kl) 

 

 

Naturaalklaver + tool, 

süntesaator, akustilised 

kitarrid, trummikomplekt, 

noodijoonestikuga 

tahvel, rändnoot, 

astmetrepp; käemärkide 

tabel, rütmikaardid. 
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Liikumine/dünaamika. 

 

Inimeseõpetus (7.kl) 

Õige, vale, normid-reeglid,  

 

Füüsika (8.-9.kl) 

Heli ja selle omadused 
liikumine/jõud, võnkumine, müra.  
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* Kasutab noodist lauldes 

relatiivseid helikõrgusi (astmeid). 

7. klass 

* Laulab  meloodiat  relatiivseid helikõrgusi 

kasutades käemärkide, rütmistatud 

astmenoodi järgi ja noodijoonestikul erinevates 

kõrguspositsioonides  (SO, MI, RA, JO, RAı, 

SOı, JO¹, LE, NA, DI);  

* absoluutsete helikõrguste seostamine 
relatiivsete helikõrgustega (g-G²); 
* duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll 

kolmkõla seoses lauludega; 

* Relatiivne meetod – laulmine 

astmetrepi, käemärkide, rändnoodi, 

rütmistatud astmete ja noodi järgi, 

mudellaulud; 

* kajamäng, rütmilis-meloodilised 

küsimus-vastus motiivid. 

Hindamisel arvestatakse:   

* ülesandes püstitatud 

eesmärkide täitmist. 

 

 

Eesti keel 

Silbitamine teksti rütmistamisel. 

 

Matemaatika  

Helipikkused ja -kõrgused, 

taktimõõt, murrud, helide 

vahelised suhted.   

 

Tööõpetus  

Omavalmistatud 

muusikateemaliste mängude 

kasutamine rütmi- ja astmetöös. 
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Pillimäng 

 

* Rakendab üksi ja rühmas 

musitseerides teadmisi muusikast 

ning väljendab erinevates 

muusikalistes tegevustes oma 

loomingulisi ideid (pillimängus). 

 

 

 

 

 

 

7. klass 

 

* Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti 

või 6-keelset väikekannelt kaasmängudes 

ja/või ostinato’des;  

* rakendab musitseerides akustilise kitarri 

lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub 

absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest) 

pillimängus; 

* helistike C-duur, a-moll; G-duur, e-moll ning 

F-duur ja d-moll seostamine pillimänguga; D-h 

repertuaarist lähtuvalt. 

 

* Orffi pedagoogika – kaasmängud, 

ostinatod, meloodilis-rütmilised 

improvisatsioonid;  

* rütmimängud – rütmirondo, rütmikett, 

rütmilis-meloodilised 

küsimus-vastus motiivid; 

* absoluutse süsteemi kasutamine 

pillimängus; 

* süvendatult pilli õppinud õpilaste 

rakendamine musitseerimisel. 

 

  

Hindamisel arvestatakse: 

* teadmiste ja muusikaliste 

väljendusvahendite 

rakendamist pillimängus; 

* individuaalset ja/või 

rühmas musitseerimist 

lähtudes  õpilase 

loomulikest võimetest ja 

nende arengust; 

*õpilase aktiivset osalemist  

instrumentaalansamblis või 

orkestris, silmapaistvat 

esinemist kooliüritustel ning 

kooli esindamist 

konkurssidel ja võistlustel 

arvestatakse õppetegevuse 

osana koondhindamisel. 

  
 

 

Matemaatika  

Noodi-, helikõrgused, taktimõõt, 

seostamisoskus (astme-  ja 

tähtnimed, helistikud ja 

kolmkõlad), paralleelsed 

helistikud. 

 

Tehnoloogiaõpetus  

Lihtsate pillide valmistamine. 

 

Kehaline kasvatus  

Kehapillisaated, koordinatsioon, 

õiged mänguvõtted. 

 

Loodusõpetus (7. kl) 

Loodusnähtused- ja hääled, 

liikumine/dünaamika, jõud.  

 

Füüsika (8.-9.kl) 

Heli ja selle omadused, 
liikumine/jõud, võnkumine, müra, 
elekter seotult elektrofonidega, 
ohutustehnika,. 
 
   

 

Orffi instrumentaarium; 

akustilised kitarrid, 

trummikomplekt, 

plokkflöödid või  6-
keelsed väikekandled, 
omavalmistatud pillid, 
rütmikaardid, 
rütmimängud. 
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Muusikaline liikumine 

 

* Rakendab üksi ja rühmas 

musitseerides teadmisi muusikast 

ning väljendab erinevates 

muusikalistes tegevustes oma 

loomingulisi ideid (liikumises). 

 

 

 

 

7. klass 

 

* Tunnetab ja rakendab liikudes muusika 

väljendusvahendeid;  

* väljendab liikumise kaudu erinevate maade 

rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid:  

Idamaad.  

 

 

 

* Orffi pedagoogika;  

* individuaalne, paaris- ja rühmatöö. 

 

Hindamisel arvestatakse: 

* ülesandes püstitatud 

eesmärkide täitmist; 

* sisu, meeleolu, 

ülesehituse ja erinevate 

maade muusika karakterite 

tunnetamist ja väljendamist 

lähtudes  õpilase  

loomulikest võimetest ja 

nende arengust. 

 

Kehaline kasvatus  

Eri maade rahvamuusikale 

iseloomuliku karakteri ja 

muusika väljendusvahendite 

kujutamine liikumise kaudu, 

kehapillisaated,  

 
Matemaatika 
Muusikapala vorm. 
 
 

 

Liikumiseks sobiv ruum; 

muusikakeskus HIFI,  

DVD-mängija, CD-d,  

DVD-d.   

 

Omalooming 

 

* Rakendab üksi ja rühmas 

musitseerides teadmisi muusikast 

ning väljendab erinevates 

muusikalistes tegevustes oma 

loomingulisi ideid 

(omaloomingus). 

 

 

 

7.  klass 

 

* 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; 

*loominguliste ideede rakendamine arvutil 

olemasolevaid muusikaprogramme kasutades.  

  

* Orffi pedagoogika –omaloomingulised 

kaasmängud, tekstid, muusikaline 

liikumine; rütmilis-meloodilised 

improvisatsioonid; 

* kirjalik töö – töövihik; 

* infotehnoloogia – 

noodistusprogramm(id). 

 

 

 

Hindamisel arvestatakse: 

* ülesandes püstitatud 

eesmärkide täitmist; 

* muusikaliste teadmiste ja 

väljendusvahendite 

kasutamist lähtudes  

õpilase loomulikest 

võimetest ja nende 

arengust. 

 

 

 

 

 

Ühiskonnaõpetus (9.kl) 

Inimõigused/autorikaitse, 

ettevõtlus ja konkurents, moraal, 

eetika.  

 

Eesti keel 

Tekstide loomine. 

 

Kehaline kasvatus 

Loominguliste ideede 
väljendamine liikumises, 
koordinatsioon, õiged 
mänguvõtted. 
 

 

Orffi instrumentaarium, 

naturaalklaver, 

süntesaator, akustilised 

kitarrid, trummikomplekt, 

plokkflöödid/6-keelsed 

väikekandled, 

omavalmistatud pillid, 

astmetrepp,  rütmikaardid, 

rändnoot, 

noodijoonestikuga tahvel. 

 

 



 

40 

 

  

 

Matemaatika 

Muusikapala vorm,  

taktimõõdud/murdarvud. 

 

Tööõpetus 

Lihtsate pillide valmistamine. 

 

Arvutiõpetus 

Lihtsate muusikapalade loomine 

muusikaprogrammi kasutades.  
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Muusika kuulamine ja  

muusikalugu 

 

* Väljendab oma arvamust 

kuuldud muusikast ning 

põhjendab ja analüüsib seda 

muusika oskussõnavara 

kasutades suuliselt ja kirjalikult; 

 

* väärtustab heatasemelist 

muusikat elavas ja salvestatud 

ettekandes; 

 

*teab autoriõigusi ja sellega 

kaasnevaid õigusi ja kohustusi; 

 

  

* rakendab üksi ja rühmas 

musitseerides teadmisi muusikast 

ning väljendab erinevates 

muusikalistes tegevustes oma 

loomingulisi ideid; 

 

 

 

 

7. klass 

 

* Kuulab ja eristab muusikapalades muusika 

väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot, 

dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose 

ülesehitust (2-ja 3-osalist lihtvormi, 

variatsiooni- ja rondovormi); 

 * arutleb muusika üle ja analüüsib seda 

oskussõnavara kasutades;    

* arvestab teiste arvamust ning põhjendab  

oma  arvamust nii suuliselt kui ka kirjalikult;   

*eesti tuntud interpreetide, dirigentide, 

ansamblite, orkestrite ja muusika 

suursündmuste tundmine;  

 

  

7. klass   

* eristab kõla ja kuju järgi: 

keelpillid: poogenpillid viiul, vioola e altviiul, 

tšello, kontrabass, näppepillid harf, kitarr; 

 puhkpillid: puupuhkpillid flööt, klarnet, 

saksofon, oboe, fagott; vaskpuhkpillid: trompet, 

metsasarv, tromboon, tuuba; löökpillid: kindla 

helikõrgusega timpan, ksülofon; ebamäärase 

helikõrgusega (rütmipillid) suur trumm, väike 

 

 

* Individuaalne, paaris- ja rühmatöö;  

* vestlus, arutelu, analüüs; 

* orffi pedagoogika – visuaalne kunst, 

dramatiseering, liikumine jne.; 

* kirjalik töö – töövihik, essee, analüüs, 

uurimus, retsensioon, referaat, plakat 

jne; 

* infotehnoloogia – power-point 

presentatsioon jne. 

 

 

 

Hindamisel arvestatakse: 

* arutlus-, väljendus- ja 

analüüsioskust ning oma 

arvamuse põhjendamist 

muusika oskussõnavara 

kasutades (essee, suuline 

ettekanne); 

* 2- ja 3-osalise lihtvormi, 

variatsiooni- ja rondovormi 

eristamist 

* pillirühmade ja pillide 

eristamist  kõla ja välimuse 

järgi,   

* sümfoonia-, puhkpilli-, 

keelpilli- ja rahvapilliorkestri 

eristamist kõla ja välimuse 

järgi;  

* oskust leida iseloomulikke 

jooni ning võrrelda eesti ja 

valitud rahvaste muusikat. 

 

 

 

 

 

 

Eesti keel  

Sõnavara, sh muusikaline, 

suuline ja kirjalik väljendusoskus 

(essee, uurimus, referaat), 

õigekiri, väitlemine oma 

seisukohtade põhjendamiseks. 

 

Kirjandus 

Teose autor, teksti analüüs. 

 

Kunst  

Muusika meeleolu 

visualiseerimine, plakatid, 

tämber. 

  

Matemaatika  

Võrdlemine, eristamine, 

muusikapala vorm, murdarvud - 

erinevad taktimõõdud, loogika – 

põhjendus, analüüs. 

  
Ajalugu 

Eesti ja erinevate maade 

kultuurilugu. 

 

Muusikakeskus HIFI, 

DVD-mängija, CD-d, 

DVD-d, VHS-id, 

internetiühendusega 

arvuti, heliloojate 

portreed, rahvapillide 

pildid, 

muusikainstrumentide ja 

orkestrite pildid. 
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* leiab iseloomulikke jooni teiste 

maade rahvamuusikas  

 

trumm, taldrikud jt; 

klahvpillid: klaver, klavessiin, orel, akordion;    

elektrofonid: süntesaator, elektriklaver;    

*eristab kõla järgi pillikoosseise:  

 orkestrid: (sümfoonia, puhkpilli-, keelpilli-, 

rahvapilliorkester); 

 

 

7.  klass  

* on tutvunud  Idamaade muusikapärandiga 

ning suhtub sellesse lugupidavalt;  

  

 

 

 

 

 

Ühiskonnaõpetus (9.kl) 

Rahvused, riigid ja nende tavad, 

inimõigused/autorikaitse, 

ettevõtlus ja konkurents, moraal, 

eetika, elukutsevalik. 

 

Füüsika (8.-9.kl) 

Heli ja selle omadused, 

liikumine/jõud, võnkumine, müra, 

elekter seotult elektrofonidega.    

 

Bioloogia 

Kuulmine/kõrv ja tervishoid, 
pärilikkus. 
 
Geograafia 
Riigid, pealinnad,  rahvastik, 
rassid. 
 
Arvutiõpetus 

Muusikanäidete leidmine ja 

kasutamine internetis, esitlused. 

 

Muusikaline kirjaoskus ja 

oskussõnavara 

 

* Rakendab üksi ja rühmas 

musitseerides teadmisi muusikast 

 

* Mõistab  helivältuste, rütmifiguuride ja pausi 

tähendust ning kasutab neid muusikalistes 

tegevustes: 

 

 

* Individuaalne, paaris- ja rühmatöö;  

* kirjalik töö – töövihik jne. 

 

 

Hindamisel arvestatakse: 

* muusikalise kirjaoskuse 
rakendamist laulmisel, 
pillimängus, muusikalises 
liikumises, omaloomingus; 
* I, II ja III kooliastme 

 

Eesti keel 

Õigekiri, sh muusikaline. 

 

 

 

Naturaalklaver, 

internetiühendusega 

arvuti, 

noodistusprogramm, 

astmetrepp, rändnoot, 
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ning väljendab erinevates 

muusikalistes tegevustes oma 

loomingulisi ideid; 

 

7. klass 

* noodivältused, rütmifiguurid  ja pausid: 

 

 

 

 

7. klass 

* mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja 

laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik 

taktimõõdu tähendust ning arvestab neid 

musitseerides;  

* mõistab helistike C–a, G–e, F–d 

(repertuaarist tulenevalt D–h) tähendust ning 

lähtub nendest musitseerides; 

* kasutab laulude õppimisel relatiivseid 

helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid 

absoluutsete helikõrgustega (tähtnimed) 

 

7.  klass 

* + kordavalt I ja II kooliastme muusikaline 

kirjaoskus ja sõnavara; 

* mõistab oskussõnade tähendust ja kasutab 

neid praktikas: 

a)  sümfooniaorkester, 

kammerorkester, 

muusikainstrumentide 

 

 

 

 

 

oskussõnade rakendamist 

muusika kuulamisel. 

 

Matemaatika 

Noodivältused, taktimõõt, vorm, 

sümbolid, murrud, paralleelsed 

helistikud, eristamine. 

 

Tööõpetus 

Rütmi- ja meloodiakaardid. 

 

Kehaline kasvatus 

Rahvatants,  ladina ja 

standardtants. 

 

Kunst 

Kõlavärv. 

 

Võõrkeel 

Itaaliakeelsete muusikaliste  

terminite tähenduse mõistmine. 

 

Arvutiõpetus 

Muusikaterminitele seletuste 

leidmine internetis, 

 lihtsate muusikapalade loomine 

muusikaprogrammi kasutades.  

noodijoonestikuga tahvel, 

rütmikaardid, 

rütmimängud, 
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nimetused;    

 

. 

 

 

Õppekäigud 

 

* Huvitub muusikaalasest 

tegevusest ja väärtustab seda 

ning osaleb kohalikus kultuurielus  

 

* Arutleb, analüüsib ja põhjendab oma 

arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, 

kirjalikul või muul looval viisil;  

* kasutab arvamust väljendades teadmisi ja 

muusikalist oskussõnavara. 

  

* Individuaalne, paaris- ja rühmatöö; 

* vestlus, arutelu, analüüs või muud 

loovad väljundid – visuaalne kunst, 

dramatiseering, liikumine; 

* kirjalik töö – töövihik, essee, analüüs, 

uurimus, retsensioon, referaat, plakat 

jne. 

 

 

Hindamisel arvestatakse:  

* oma arvamuse 

põhjendamist;  

* originaalsust; 

* väljendusoskust; 

* muusika oskussõnade 

kasutamist; 

* tööpanust.  

 

 
Eesti keel 
Õigekiri, sõnavara, sh 
muusikaline. 

 

Kunst 

Visuaalse muusikelamuse 

kujutamine, plakat jne. 

 

Kehaline kasvatus 

Muusikaelamuse kujutamine 

liikumise kaudu  ja 

dramatiseeringus. 

 

Matemaatika 

Loogika, arutlus-, analüüsi- ja 

põhjendusoskus.  

 

Arvutiõpetus 

Teabe otsimine ja leidmine 

ürituste, institutsioonide koht,  

lihtsate muusikapalade loomine 

muusikaprogrammi kasutades. 

 

Kontserdid, 

muusikalavastused, 

muusikakoolid, 

raamatukogud, 

virtuaalsed õppekäigud, 

õuesõpe. 
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VIII klass – muusikaõpetus 
Tundide arv Teema. Lõiming.  

Läbiv teema 

Laulud ja hääle 

arendamine  

Füüsiline õpikeskkond: 

Naturaalklaver, tabelid 
(rütmitabelid, heliastmik, 
rändnoot) 

Teadmised/oskused Pillimäng 

Füüsiline õpikeskkond: 

Orffi instrumentaarium 
akustilised kitarrid, 
plokkflöödid ja/või 
väikekandled 

Muusika kuulamine 

Füüsiline õpikeskkond: 

DVD-d, DVD mängija, internet, 
CD-d, CD-mängija 

Data-projektor 

Muusikaline liikumine 

Füüsiline õpikeskkond: 

CD-d, CD-mängija, 
klaver, suurema ruumi 
kasutamise võimalus 

Omalooming 

Füüsiline õpikeskkond: 

Orffi instrumentaarium 
akustilised kitarrid, 
plokkflöödid ja/või 
väikekandled 

  Õpitulemused Õpitulemused Õpitulemused Õpitulemused Õpitulemused Õpitulemused 

3 tundi KLAHVPILLID  

 
Lõiming:  

kirjandus (laulu sõnumi 
mõtestamine),  

eesti keel (funktsionaalne 
lugemisoskus),  

füüsika 

(heli omadused -kõrgus, 
tämber- erinevatel 
klahvpillidel).  

 
Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 
(isiklike kogemuste ja 
emotsioonide 
väärtustamine; aeg kui 
väärtus),  

elukestev õpe ja karjääri 

„Laul lahkuvast 

suvest“, muusika 

muusika ja sõnad R. 

Pajusaar, 

Lk 8  

Astmenimedega. 

 Arvestab 
sobivat 
laululist 
hingamist ja 
fraseerimist, 

 arendab 
mitmehäälsus
e taju (refrään) 

 
„Oma laulu ei leia ma 
üles“muusikaV. 
Ojakäär, sõnad L. 
Tungal, lk 185  

 

 Teab ja väljendab 
valsi rütmi 3/4 
taktimõõdus, 

 tunneb eeltakti ja 
partituuri mõistet 
ja kasutab neid 
musitseerimisel 

(TV lk 18)  

 tunneb helistikke 
D-duurja e-moll, 

 teab klahvpillide 
heli tekitamise 
mehhanismi ning 
klahvpillide 
peamisi 
osi:klaviatuur, 
keeled, virblid, 
haamrite 
süsteem, 
pedaalid, viled, 
manuaalid, 
registrid. 

 

 Kasutab õpitud 
laulu saates ¾ 
taktimõõdus 
rütmiostinatot 
rütmipillidel 
(triangel, 
bongod 
marakaad, 
djembed vm) 

 mängib 
plokkflöödil 
refrääni 1. häält 

 valmistab ette 
rühmatööna 
„prepareeritud 
klaveri“ ja 
esitab 
muusikapala 
vastavalt 
ülesannetele 

TV lk 18 

 

Kasutab laulu „Oma laulu 

 Tunneb ja eristab 
kuulmise järgi 
klahvpille: klaver, 
klavessiin orel, 
akordion 

 on tutvunud 
mõistetega fuuga ja 
polüfoonia ning 
kasutab neid 
muusikapala 
analüüsimisel vastavalt 
ülesannetele  

„Kuula ja mõtle kaasa“ õp lk 24 J. 
S. Bachi Väike fuuga g-moll 

 Analüüsib muusikalisi 
oskussõnu kasutades 
ning oma arvamust 
põhjendades „Oma 
laulu ei leia ma üles“ 
erinevaid esitusi 
(Metsatöll, Heli Lääts 
jt) 

 
NB! Kõik kuulatavad 

  Loob ¾ 
taktimõõdus 4-
taktilise rütmi-
ostinato õpitud 
laulule, 

Rühmatöö kolmes 
grupis:  

 loob 
esitusplaani 
ning esitab 
„Laul 
lahkuvast 
suvest“ 

1. lauljad  

2. plokkflöödid  

3. rütmipillid  

+ klaverisaade 
(võimalusel muusikakooli 
õpilane)  
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planeerimine (muusiku 
elukutse).  

 

Kuulmise järgi. 

 Laulab 
väljendusrikkal
t laulu 
iseloomu 
arvestades, 
loomuliku 
kehahoiu ning 
hindamisega. 

TV lk 16, 17, 19  

 

ei leia ma üles“ refrääni 
saateks kitarri akorde 
Am, Em, G, D  

 kasutab 
tabulatuuri 
akordimärkide 
lugemiseks. 

 

muusikapalad märgitakse 
töövihiku muusika kuulamise 
päevikusse lk 48  

 

 

2-3 tundi 

 

ELEKTROFONID 

 
Lõiming:  

füüsika 

(ostsillos-koop, 
heligeneraator, heli tämbri 
sõltuvus helilaine kujust)  

informaatika (muusika- ja 
noo-distusprogrammid)  

eesti keel (verbaalne 
eneseväljendusoskus, 
infokanalite kasutamise 
oskus)  

 
Läbivad teemad:  

tehnoloogia ja 
innovatsioon 
(muusikainstrumentide 
areng 20. sajandil seoses 
tehnioloogia arenguga),  

„Ding-dige-dong“ 

Muusika Dick Backer, 
sõnad Kustas Kikerpuu  

Lk 10  

 
Kuulmise järgi. 

 Laulab 
meeleolukalt 
oma hääle 
omapära ning 
laululist 
fraseerimist 
arvestades 

 
„Conquest Of 
Paradise“ 

sõnad ja muusika 
Vangelis  

lk 39.  

 

Tunneb F-duurja d-

mollhelistikku, 

 kinnistab mõisteid 
sünkoop, 
pidekaar, bemoll, 
diees, 
paralleelhelistikud 
ja dünaamika 
musitseerimisel, 

 teab elektrofonide 
heli tekkimise 
põhimõtet, 

 tunneb mõisteid 
akustiline, 
elektro-akustiline, 
elektrooniline 
(instrument), 
süntesaator, 
digitaalklaver, 
rütmimasin 

 on tutvunud 
infotehnoloogia 
võimalustega 
muusika 
kirjutamisel ja 
loomisel 
(noodistusprogra

 Lisab laulule 
taktilise 
rütmiostinato 
4/4 
taktimõõdus 
Orff-
instrumentaariu
mi kasutades 
(kõlapulgad, 
marakaa, 
tamburiin, 
guiro, djembed 
vm 

 Mängib 
plokkflöödil ja 
/või muul 
meloodiapillil 
„Conquest Of 
Paradise“B-osa 
meloodiat 

 leiab 
süntesaatoril 
või 
digitaalklaveril 
erinevaid 
tämbreid laulu 
akordidega 
saatmiseks. 

 

 Tunneb ja eristab kõla 
järgi levinumaid 
elektrofone, 

 on tutvunud 
elektrofonide eelkäijate 
ja kaasaegsete 
elektrofonidega 

(power-point esitlused 
rühmatööna, TV lk 20 ülesande 
põhjal) 

 analüüsib muusikalisi 
oskussõnu kasutades 
elektroonilise muusika 
partituuri ja 
muusikapala  

 põhjendab oma 
arvamust 

(õpik lk 36-38  

“Kuula ja mõtle kaasa“, 
ülesanded  

Tim Souster „The Transistor 
Radio of St Narcissus“)  

 Lisab laulule 
„Ding-dige- 
dong“sobiva 
4-taktilise 
liikumise 

 

 Loob 
dünaamilise 
plaani laulu 
„Conquest Of 
Paradise“ 8 
salmile (iga 
salm erineva 
dünaamikaga) 

 loob 
rühmatööna 
või 
individuaalselt 
laulu 
„Conquest Of 
Paradise“ 
salmiosale 
uued sõnad 
laulu rütmidest 
ning 
meeleolust 
lähtudes 
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teabekeskkond  

(informatsiooni leidmine, 
visuaalsete 
kommunikatsiooni-
vahendite kasutamine 
power-point ettekannetes),  

väärtused ja kõlblus 
(lugupidav suhtumine 
muusikute panusesse 
avalikus kultuurielus; 
ühislaul kui väärtus),  

kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

(koostöö rühmas).  

 

Astme- ja tähtnimedega. 

 Laulab 
dünaamikat 
kasutades 
oma hääle 
iseärasusi ja 
laulu stiili 
arvestades 

 seostab 
astmeid ja 
absoluutseid 
helikõrgusi. 

 

mmid Sibelius, 
Finlandia, 
muusikaprogram
m Garage-band) 

 

 

2-3 tundi 

 
1 tund eraldi 
kitarri 
õpetamiseks 

RAHVASTE MUUSIKA I 

 
HISPAANIA 

 
Lõiming:  

geograafia  

(maailma atlas: Hispaania)  

võõrkeeled (hispaania 
keele hääldus)  

 
Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 
(lugupidava suhtumise 

„Kas tahad tulla 

minuga“  

Rahvalik viis, sõnad 
Henno Käo, lk 40  

Astmenimedega.  

„Me lähme, preilnad, 
reisima“ 

Rahvalik laul, lk 41 
Kuulmise järgi. 

 Laulab vaba 
tunnetusega, 
hoogsalt ja 
emotsionaalsel
t. 

Tunneb C-duur ja d-moll 

helilaadi ning mõisteid 

akord, tabulatuur. 

 
Teab ja kasutab 
musitseerimisel 6/8 
taktimõõtu ning vastavaid 
noodivältusi  

TV lk 6 ülesanne 3-4 

 On tutvunud 
hispaania 
muusika ja 
kultuuriga 

 kasutab 
hispaania 
muusikat 
iseloomustades 

 Mängib kandlel 

D, A, G akorde kasutades 
saadet eesti 
rahvaviisidele 

 Mängib kitarril 
akordsaadet 
Dm, Gm, A7 
akorde 
kasutades 
laulule „Don 
Alfonso“ 

 mängib 
plokkflöödil 
laulu „Las 
estrellitas del 
cielo“ meloodiat 

 kasutab 

 Leiab ning analüüsib 
kuulatud 
muusikanäidete põhjal 
Hispaania muusikale 
omaseid tunnuseid 

 iseloomustab 
hispaania 
rahvamuusikat ning -
tantse ja rahvapillide 
(kitarr, kastanjetid, 
tamburiin) kõla 

 analüüsib laulu „Cante 
flamenco“ esitust 
vastavalt ülesannetele 

TV lk 22 

 analüüsib ning võrdleb 
muusikalist 

  Loob 2-
taktilise 
rütmiostinato 

laulule „Don Alfonso“ või 
„Las estrellitas del cielo“ 

 valib 
kaasmänguks 
sobiva 
rütmipilli laulu 
karakterit 
arvestades 
(tamburiin, 
kastanjetid, 
kõlapulgad) 
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kujundamine erinevatesse  

kultuuritraditsioonidesse)  

kultuuriline identiteet 

(rahvuslik kultuuripärand).  

 
„Don Alfonso“ 
hispaania rahvalaul  

lk 50  

Astmenimedega 
„Las estrellitas del 
cielo“ hispaania 
rahvaviis lk 50 
Kuulmise järgi. 

 laulab 
hispaania 
rahvalaule 
õige 
hääldusega, 

 väljendab 
lauldes laulu 
karakterit. 

mõisteid: 
flamenko, 
boolero, 
fandango, 
habaneera, 
vihuela 

TV lk 22 

 on tutvunud kitarri 
ajaloo ning 
ehitusega,  

 tunneb kitarril heli 
tekitamise 
põhimõtet ning 
tähtsamaid osi 

TV lk 23  

vajadusel kitarri 
tabulatuuri, 
www.kitarrikool.
ee, ning 
plokkflöödi 
mänguvõtete 
tabelit. 

oskussõnavara 
kasutades 
maailmakuulsate 
kitarrivirtuooside 
esitusi 
www.Youtube.com 

 põhjendab oma 
arvamust 

3 tundi RAHVASTE MUUSIKA II  

 
LADINA- AMEERIKA 

 
Lõiming:  

geograafia 

(maailma atlas: Ladina 
Ameerika riigid),  

võõrkeeled (laulutekstide 
mõistmine),  

kehaline kasvatus 
(kehatunnetuse ja 

„Loobu tangost“ 

Muusika Tommie Conor  

Sõnad Mart Sander lk 60 
Kuulmise järgi. 

 laulab oma 
hääle omapära 
arvestades 
loomuliku 
keha-hoiu ja 
fraseerimisega 

 järgib laulmisel 
muusikapala 
stiili 

 Tunneb tango 
rütmi, väljendab 
seda plaksutades 
vm viisil, 

 kinnistab mõisteid 
taktimõõt, 
sünkoop, triool, 
punkteeritud 
rütmid 

TV lk 5, 6 ül 1-2 

 on tutvunud 
Ladina-Ameerika 
muusikale 
iseloomulike 
mõistetega: 
antifoonia, 

 Mängib laulule 
„Loobu tangost“ 

kaasmängu guirol ja 
kõlapulkadel (õpik lk 61) 

 Mängib laulule 
„Guantanamera
“ 

kaasmängu õp lk 67 
kõlapulki, marakaad, 
guirot ja bongot 
kasutades 

 Saadab laulu 
„La 
Cucaracha“kita

Koostab ja esitab ettekande 

ühest ladina-ameerika tantsu/või 

muusikastiilist, lähtudes juhendist 

TV lk 53, 

 tunneb peamisi 
Ladina-Ameerikast 
pärit võistlustantse 
(tango, samba, rumba, 
tša-tša-tša, paso-
doble, salsa) 

 leiab ning analüüsib 
kuulatud esitluste 
põhjal Ladina-
Ameerika tantsudele ja 
muusikale omaseid 

 Oskab 
tantsida 
Ladina-
Ameerika 
tantsude 
põhisamme 
(samba, 
rumba, tša-
tša-tša, salsa) 

Rühmatöö: 

 valib ühe 
Ladina-
Ameerika 
laulu, loob 
laulule 2-4 –
taktilise 
kaasmängu 
laulu stiili 
arvestades 
(kitarr, orff-
instrumentaari
um), 

 kujundab 
sobiva 
ettekande 
vormi koos 

http://www.kitarrikool.ee/
http://www.kitarrikool.ee/
http://www.youtube.com/
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koordinatsiooni 
arendamine: ladina 
ameerika tantsud)  

 
Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 
(lugupidav suhtumine 
erinevatesse kultuu -
ritraditsioonidesse),  

kultuuriline identiteet 
(rahvuslik kultuuripärand),  

teabekeskkond  

(informatsiooni leidmine, 
visuaalsete 
kommunikatsioonivahendite 
kasutamine power-point 
ettekannetes).  

 
„Guantanamera“ 

Muusika J.F.Diaz, sõnad 
Heldur Karmo, lk 66 
Kuulmise järgi. 

 laulab 
emotsionaalsel
t laulu stiili 
arvestades, 

 arendab 
kahehäälsuse 
taju 

 
„La Cucaracha“ 

Mehhiko viis lk 68  

 
Astmenimedega. 

 Arendab 
astmetaju 

 

samba, 
bossanova, 
lambada, 
macarena, tango, 
son, mambo, 
rumba, tša-tša-
tša,salsa, paso 
doble, habaneera  

 tunneb Ladina- 
Ameerika 
levinumate 
võistlustantsude 
iseloomulikke 
rütmifiguure. 

rril (D-duuris, D 
ja A 
akordidega) 

 mängib laulule 
kaasmängu 

(Õpik lk 68: bongod, 
marakaad, kõlapulgad, 
guiro tamburiin)  

 

jooni 

TV lk 24  

 

liikumise ning 
kaasmänguga 

 

 

1 tund Eesti Kontserdi 

koolikontsert  

 
Lõiming:  

eesti keel  

(kirjaliku väljendusoskuse 
arendamine retsensiooni 
kirjutamisel; infokanalite 

  Omandab 
kontserti kuulates 
teadmisi esitletud 
pillide, 
muusikastiili 
ja/teema kohta. 

 

  Arutleb kontserdil 
kuuldud muusika üle 
ning analüüsib seda 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades 

 põhjendab oma 
arvamust kirjalikult 
vastavalt retsensiooni 
kirjutamise juhendile 
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kasutamine).  

 
Läbivad teemad:väärtused 
ja kõlblus 

(muusika kui väärtus,  

isiklike kogemuste ja 
emotsioonide loominguline 
väljendamine),  

elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine 
(muusikaga seotud 
elukutsed).  

 

TV lk 52  

2 tundi JÕULUD MUUSIKAS 

 
Lõiming 

kirjandus (laulu sõnumi 
mõtestamine),  

ajalugu (kirikukalendri ja 
rahvakalendri tähtpäevad),  

inimeseõpetus  

(koostöö rühmas).  

 
Läbivad teemad: väärtused 
ja kõlblus  

(traditsioonid ja ühine 
lauluvara kui väärtus eesti 

„Jõululaul“  

Muusika Priit Pajusaar, 
sõnad Heljo Mänd  

lk 77  

Astmenimedega 

 omandab 
ühislauluvara 

 kasutab 
muusikalisi 
teadmisi 
rühmas 
lauldes 

 
„Jõulud jõudvad“ 

 Laulab ühe- või 
mitmehäälselt 
rühmas olenevalt 
oma hääle 
omapärast; 

 oskab kuulata 
iseennast ja 
kaaslasi ning 
hindab enda ja 
teiste panust 
koos 
musitseerides 

 rakendab üksi ja 
rühmas 
musitseerides 
teadmisi 
muusikast ning 
väljendab 
erinevates 
muusikalistes 
tegevustes oma 

 Mängib 
kaasmängu 
„Jõululaulule“ 

(õpik lk 77, alt- ja 
bassksülofon, triangel, 
kuljused, trumm) 

 mängib laulu 

 
„Jõulud jõudvad“ 

saateks C-duuri 
põhiakorde klaveril TV lk 
13 ül.1-2 

 mängib 
plokkflöödil 
laulu 

„Jõulud jõudvad“ 

 Kuulab ja analüüsib 
argumenteeritult 
klassikaaslaste esitusi, 

 annab hinnangu 
esitustele kokkulepitud 
hindamis-skaalasid 
arvestades 

 

 Rühmatöö: 

 loob 
rahvalaulule 
„Jõulud 
jõudvad“ 2 
erinevat 2-
taktilist 
rütmiostinatot 
(erinevas 
meeleolus 
salmile ja 
refräänile), 

 valib laulu 
meeleoluga 
sobivad pillid 

 kujundab 
esitamiseks 
valitud laulule 
sobiva 
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kultuuris),  

elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 

(oma võimete ja huvide  

teadvustamine, õpioskuste 
arendamine ja 
kujundamine)  

keskkond ja jätkusuutlik 
areng  

(loodus kui väärtus),  

kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus  

(koostöö rühmas  

eesti rahvaviis  

lk 78  

 
Astmenimedega 

 laulab eesti 
rahvalaulu 

 omandab 
ühislauluvara 

 
„Kuuse tegemise laul“ 
muusika Olav Ehala, 
sõnad Ilmar Krull lk 74  

 
Rütmisilpidega ja 
kuulmise järgi. 

 laulab vaba 
hingamisega 
ja 
väljendusrikkal
t 

 arendab 
mitmehäälsus
e taju 

loomingulisi ideid; 

 kasutab laule 
õppides 
relatiivseid 
helikõrgusi ja 
seostab neid 
absoluutsete 
helikõrgustega 

meloodiat C-duuris. 

 Mängib laulu 
„Kuuse 
tegemise laul“ 
rütmisaadet 
triangli, 
näputaldrikute 
või 
kellamänguga. 

 kasutab 
jõululaulu 
esitades 
vastavalt oma 
oskustele 
muusikainstrum
ente eel-, vahe- 
või järelmängus 
ja /või 
rütmiostinatona 

 

esitusplaani 

ja esitab koos lauluga  

 

 

1-2 tundi RAHVASTE MUUSIKA III 

 
Põhja-Ameerika muusika  

 

Tšerokii hommikulaul 

“tšerokii traditsionaal 

lk 95 
Kuulmise järgi. 

 laulab oma 

 Tunneb helistikke 

d-moll, e-moll, 

 mõistab ja 
kasutab 
musitseerides 

 Mängib laulule 
„Tšerokii 
hommikulaul“ 
kaasa 
rütmiostinatot 
kehapillil, 
võrutrummil, 
djembedel või 

 Iseloomustab indiaani 
ja eskimo 
traditsioonilist 
muusikat, 

 oskab võrrelda ja leida 
seoseid 

 Kujundab 
laulule 
„Ühtelaulmine“ 
4-löögilise 
liikumise 

 Loob 2-
taktilise 
rütmiostinato 
eesti 
rahvalaulule 
„Ühtelaulmine“ 
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Lõiming:  

geograafia 

(maailma atlas: Põhja-
Ameerika riigid),  

kirjandus (teksti sõnumi 
tõlgendamine),  

kehaline kasvatus 
(kehatunnetuse ja 
koordinatsiooni arendamine 
rütmilise liikumise kaudu),  

ühiskonnaõpetus  

(ülislaul ja rahvuslik 
identiteet).  

 
Läbivad teemad:  

kultuuriline identiteet 

(maailma kultuuripärandiga 
tutvumine,  

lugupidava suhtumise 
kujundamine erinevatesse 
kultuuridesse),  

väärtused ja kõlblus 
(isiklike kogemiste ja 
emotsioonide loominguline 
väljendamine regilaulu 
teksti loomisel). 

hääle omapära 
arvestades 
väljendusrikkal
t ning 
loomulikult 
„Ühtelaulmin
e“  

Eesti rahvalaul, seade 
Veljo Tormis  

lk 88 
Astmenimedega. 

 Laulab eesti 
rahvalaulu. 

 

mõisteid 
modulatsioon, 
vahelduv 
taktimõõt, 
sünkoop, 
helistikud d-moll, 
e-moll 

 oskab laulda 
regilaulu 

 

bongol 

(õpik lk 95) 

 Mängi plaatpillil 
/klaveril 
ostinatot laulule 
„Ühtelaulmine“ 

 

loodusrahvaste 
muusikas ja 
traditsioonides 

TV lk 25 ül. 1 

 analüüsib ja avaldab 
oma arvamust inuittide 
muusikast vastavalt 
ülesannetele 

(„Kuula ja mõtle kaasa“ õpik lk 
98)  

 

 loob laulule 6 
värsirida 
regilaulu stiili 
ja tunnuseid 
arvestades 

(8 silpi, algriim, 
mõttekordus)  

 

 

2 tundi RAHVASTE MUUSIKA IV 

 

“Kaugel, kaugel, kus 

on minu kodu“ 
 Teab ja kasutab 

musitseerimisel 
mõisteid: eeltakt, 

 Saadab laule 
„Kaugel 
kaugel…“ ja 

 Iseloomustab 
muusikalisi oskussõnu 
kasutades euro-

  Loob 4-
taktilise 
rütmiostinato 
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Euro-ameerika muusika 

 
Lõiming:  

geograafia  

(maailma atlas: riigid),  

kirjandus  

(laulu teksti analüüs),  

inglise keel (laulu teksti 
mõtestamine ja 
hääldamine).  

 
Läbivad teemad:väärtused 
ja kõlbus (kodumaa kui 
väärtus; maailma 
kultuuripärand kui väärtus),  

elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine (elukestva 
musitseerimis-harjumuse 
kujundamine).  

 

Ameerika rahvaviis, 
sõnad H. Suurkask 
(E. Karp, I. Garšnek, J. 
Ojakäär Muusikaõpik VII-
VIII klassile) 
Kuulmise järgi. 

 Laulab oma 
hääle 
iseärasusi 
arvestades 
vabalt, 
väljendusrikkal
t, hoogsalt. 

 
„Acres of Clames“ 

Ameerika traditsionaal  

lk 102 
Astmenimedega 

 kasutab 
muusikalisi 
teadmisi ja 
oskusi noodist 
lauldes, 

 laulab puhta 
intonatsioonig
a ja 
muusikapala 
stiili 
arvestades. 

pidekaar, 
taktimõõdud C ja 
¾ , 

 tunneb 
intervallekvart, 
terts, oktaav, 
septim, sekst 
(laulus „Kaugel, 
kaugel…“) 

TV lk 11 

 on tutvunud D-
duur helistikuga 

 tunneb 
variatsioonivormi 
muusikas 

„Acres of 
Clames“ 

kitarril akordidega D, G, A 

 kasutab kitarri 
tabulatuuri 
akordide 
leidmiseks 

 mängib ¾ 
taktimõõdus 4-
taktilist 
rütmiostinatot 
laulu 
salmiosale 
„Acres of 
Clames“ 
rütmipillidel 
(guiro, bongod, 
marakaad, 
kõlapulgad) 

 

ameerika laululiike: 
kauboilaul, hillbilly ja 
cajun-muusikat 

 tunneb kõla järgi 
anglo-ameerika 
levinumaid pille 
(bandžo, akordion, 
suupill, viiul, kitarr) ja 
kantrimuusika 
pillikoosseise, 

 analüüsib muusikalisi 
oskussõnu kasutades 
ameerika rahvalaulu 
variatsioonivormis 
töötlust vastavalt 
ülesannetele 

(Kuula ja mõtle kaasa õp lk 106)  

 

¾ taktimõõd 
laulule „Acres 
of Clames“ 
(guiro, 
bongod, 
marakaad, 
kõlapulgad) 

 

 

2 tundi RAHVASTE MUUSIKA V 

 

„Take this Hammer“  

Töölaul Ameerikast  

 Seostab 
musitseerimisel 
relatiivseid ja 
absoluutseid 

 Mängib laulule 
„Take this 
Hammer“ 
rütmisaadet 

 Tunneb kuulmise järgi 
ja iseloomustab afro-
ameerika peamisi 
muusikavorme: 
töölaulud, spirituaalid, 

 Esitab laulu 
„Take this 
Hammer“ 

laulu tekstile vastavate 

 Kujundab 
laulule „Take 
this Hammer“ 

laulu meeleoluga sobiva 
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Afro-ameerika muusika 

 
Lõiming 

inglise keel  

(laulu tekstide mõtestamine 
ja hääldamine),  

geograafia  

(maailma atlas: riigid),  

eesti keel (funktsionaalne 
lugemisoskus, tekstist 
olulise leidmine),  

kirjandus  

(teksti loomine laulule),  

kehaline kasvatus 
(kehatunnetuse ja 
koordinatsiooni 
arendamine).  

 
Läbivad teemad: väärtused 
ja kõlblus 

(maailma kultuuripärand kui 
väärtus),  

teabekeskkond 
(informatsiooni leidmine 
andmebaasidest, 
autorikaitse küsimused)  

lk 113 
Astme- ja tähtnimedega. 

 Kasutab 
lauldes 
muusikalisi 
teadmisi ja 
oskusi üksi ja 
rühmas 
lauldes 

 
„Good Morning Blues“ 
muusika ja sõnad 
Huddie Ledbetter  
lk 111 
Kuulmise järgi.  

 Laulab sobiva 
fraseerimise ja 
tunnetusega. 

 

helikõrgusi 

 teab helistikku F-
duur 

 teab ja kasutab 
musitseerimisel 
alteratsioonimärk
e (bemoll, diees, 
bekarr) 

TV lk 11 ül 1  

 teab ja kasutab 
afro-ameerika 
muusikat 
iseloomustades 
mõisteid blues-
helilaad, a 
cappella, 
spirituaal, gospel, 
blues. 

TV lk 28  

 

kehapillil. 

 

gospel ja blues. 

 kasutab Youtube´i 
keskkonda 
muusikanäidete 
leidmiseks ja 
kaasõpilastele 
tutvustamiseks, 

 võrdleb kuulsate 
blues`i-muusikute 
esitusi ja avaldab 
argumenteeritult oma 
arvamust. 

 

liigutustega  

 

2-taktilise ostinato 
kehapillil, 
Rühmatöö:  

 loob laulule 
ühe 
eestikeelse 
salmi laulu 
teemat ja 
rütmikat 
arvestades 

 

 

2 tundi POP-JA ROCKMUUSIKA I  „Isamaa ilu hoieldes“   Teab ja kasutab 
musitseerimisel 

 Mängib laulule 
„Isamaa ilu 

 Võrdleb ja analüüsib 
„Isamaa ilu hoieldes“ 
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Muusikatööstus ja äri, 
muusikatehnika areng 20. 
sajandil 

 
Lõiming:  

kirjandus 

(laulu sõnumi 
mõtestamine),  

ajalugu  

(muusika ärkamisajal: 19. 
sajandil ja 25 aastat tagasi)  

inglise keel (laulu teksti 
mõtestamine ja hääldus),  

 
Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 
(muusika ja muusikute roll 
tänapäeva ärimaalimas; 
looming ja muusikaäri),  

tehnoloogia ja 
innovatsioon 
(muusikatehnika areng 
fonograafist iPod´ini),  

teabekeskkond 
(autorikaitse 
meediakeskkonnas), 
kultuuriline identiteet 

(ühislaul kui rahvusliku 

Muusika Alo Mattiisen  

Sõnad Jüri leesment  

lk 86 
Kuulmise järgi. 

 Laulab laulu 
stiili 
arvestades 
emotsionaalsel
t. 

 
„Money, Money, 
Money“ 

Muusika ja sõnad Benny 
Andersson-Björn 
Ulvaeus 
Kuulmise järgi 

 Laulab oma 
hääle omapära 
arvestades 
loomuliku 
kehahoiu ning 
hingamisega 
klaveri 
/fonogrammi 
saatel. 

 

mõisteid:bassivõti
, e-mollhelilaad, 

 teab regilaulu 
tunnuseid ja 
esituslaadi, 

 teab ja kasutab 
muusikatööstuse 
arengut 
iseloomustades 
mõisteid 
produtsent, 
mänedžer, 
levimuusika, 
fonogrammitootja
d, piraatlus, 
fonograaf. 

 on tutvunud 
autoriõiguste 
teemaga ja Eesti 
Autorite Ühingu 
tegevuse ning 
eesmärkidega 

TV lk 29  

 

hoieldes“ kitarril 
akordsaadet 
Em, G, F, Am 
C 
(muusikakooli 
lapsed) 

 

erinevaid esitusi (K. A. 
Hermanni ja A. 
Mattiiseni looming), 
avaldab oma arvamust 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades 

 leiab ja kirjeldab 
erinevaid 
muusikanäiteid 
kuulates pop- ja 
rockmuusika erinevusi 

www.Youtube.com 

 
TV lk 30 ül 1-2  

http://www.youtube.com/
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identiteedi kujundaja)  

 

2 tundi ISAMAA ILU HOIELDES  

 
Lõiming:  

kirjandus  

(laulu sõnumi 
mõtestamine),  

ajalugu 

(eesti rahva 
vabadusvõitlus).  

 
Läbivad teemad: väärtused 
ja kõlblus (kodu, perekond 
isamaa kui väärtus),  

kultuuriline identiteet 

(ühislaul rahvusliku 
identiteedi kujundajana),  

elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 

(oma võimete ja huvide 
teadvustamine, õpioskuste 
omandamine),  

teabekeskkond (autorid ja 
autorikaitse, info leidmine 
internetist),  

„Kaunimad laulud“  

Muusika Friedrich 
Saebelmann, sõnad P. 
Ruubel  

lk 84 
A-osa astmenimedega, 
B-osa kuulmise järgi 

 laulab 
„vaimustusega
“ esitatava 
muusikapala 
stiili 
arvestades. 

 
„Laul Põhjamaast“  

Muusika Ülo Vinter, 
sõnad Enn Vetemaa 
Astmenimedega ja 
kuulmise järgi. 

 laulab 
loomulikult 
fraseerides 
ning 
dünaamikamär
ke arvestades. 

 

 teab ja kasutab 
musitseerimisel 
helistiku F-
duurtunnuseid, 
astme- ja 
tähtnimesid, 
dünaamikamärkid
e pp, p, mp, mf, f, 
ff tähendust, 

 tunneb ABA 
vormi („Laul 
Põhjamaast“) ja 
ABAB vormi 
(„Kaunimad 
laulud“) 

 seostab 
relatiivseid ja 
absoluutseid 
helikõrgusi 

 oskab nimetada 
eesti heliloojaid ja 
laulutekstide 
autoreid, 

 laulab peast III 
kooliastme 
kohustuslikke 
laule 

„Kaunimad laulud“ ja „ Laul 
Põhjamaast“ 

 

 Mängib 
plokkflöödil/viiul
il laulule „Laul 
Põhjamaast“ 
eel- ja 
vahemängu 
(viiulil- 
muusikakooli 
õpilane) 

 Analüüsib kaaslaste 
lauluesitusi, 

põhjendab oma arvamust 
kokkulepitud hindamisskaalale 
tuginedes. 

 leiab internetist ühe 
Eesti- või 
koduteemalise laulu, 
uurib välja autorid ning 
esitajad ja tutvustab 
klassikaaslastele, 
põhjendab oma valikut. 

  Kujundab 
laulule 
„Kaunimad 
laulud“ 
dünaamilise 
plaani laulu 
tekstist ja 
muusika 
arengust 
lähtudes, 

 valib 
esitamiseks 
ühe isamaalise 
laulu, 
kujundab selle 
esinemisplaani 
ning esitab 
üksi või 
rühmas 
lauldes peast. 
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keskkond ja jätkusuutlik 
areng  

(eesti kui riigi 
jätkusuutlikkuse tegurid). 

2-3 tundi POP- JA ROCKMUUSIKA I 

Rhytm and Blues, country 
ja ja country rock 

 
Lõiming:  

ajalugu, 

ühiskonnaõpetus 
(muusikastiili tekkimise aeg 
ja ühiskondlik-poliitiline 
taust),  

geograafia (muusikastiilide 
teke: riigid),  

eesti keel (verbaalse 
väljendusoskuse 
arendamine ettekannete 
esitamisel).  

 
Läbivad teemad:  

kultuuriline identiteet 

(kultuuri roll igapäevaelus)  

teabekeskkond 

(info leidmine internetist, 

„I Got Rhytm“ 

Muusika George 
Greshwin, sõnad Ira 
Gershwin  

lk 125 
Kuulmise järgi. 

 Laulab ilmekalt 
ja džässiliku 
tunnetusega. 

 
„Take me home, 
Country Roads“  
Muusika ja sõnad John 
Denvers  

lk 128 
Kuulmise järgi. 

 laulab selge 
diktsiooni, 
loomuliku 
hingamisega 
ning laulude 
stiili 
arvestades 

 

 Teab ja kasutab 
musitseerimisel 
akordi mõistet, 
leiab C, F ja G 
toonika-akordid 
klaviatuuril 

TV lk 13 , 

 on tutvunud 

pop-ja rockmuusika 
tunnustega (instrumendid, 
akordika, harmoonia, 
meloodia, rütmika, 
taktimõõdud, esituslaad)  

TV lk 31, 

 on tutvunud rhytm 
´n bluesi ning 
countyimuusikaga
, ja kasutab 
muusikat 
iseloomustades 
mõisteid country, 
western, 
bluegrass, 
hillbilly, rhytm´n 
blues, 
mainstream. 

 mängib kitarril 
akordsaadet 
laulule „Take 
me home, 
Country Roads“ 

D, A, G, C, 

 kasutab 
vajadusel kitarri 
tabulatuuri 
akordide 
leidmisel, 

 mängib rütmilist 
kaasmängu 
laulule „Take 
me home…“ 
marakaal, 
tamburiinil vm 
rütmipillil 

 

Iga õpilane valib ühe pop- või 

rockmuusika stiili õp lk 123, 

koostab power-point ettekande 

ning esitleb muusikastiili 

klassikaaslastele koos 

muusikanäitega. 

Juhend TV lk 53 

 oskab koostada 
ettekannet visuaalsete 
kommunikatsioonivahe
ndite abil (power-point 
) 

 On tutvunud Rhytm 
and Blues´i, country ja 
ja country rock´i 

stiilidega 

 iseloomustab kuulatud 
muusikanäiteid 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades 

 

 Oskab 
tantsida line-
dance´i 
lihtsamaid 
samme 
kantrimuusika 
järgi. 

 Loob 
rütmisaate 
laulule „Take 
me home, 
Country 
Roads“ 
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esitluse koostamine),  

väärtused ja kõlblus 

(muusika kui 
kultuuridevaheline dialoog).  

2 tundi POP- JA ROCKMUUSIKA 

II 

Rock´n roll, briti biit 

 
Lõiming:  

inglise keel  

(teksti mõistmine ja 
hääldamine),  

eesti keel (verbaalse 
eneseväljendusoskuse 
arendamine ettekande 
esitamisel).  

 
Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus (  

rokiklassika – põlvkondade 
ühendaja),  

teabekeskkond 
(andmebaaside kasutamine 
info leidmiseks, 
autoriõigused)  

elukestev õpe ja karjääri 

Rock Around the 

Clock“ 

Muusika ja sõnad Max 
Freeman-Jimmy de 
Knight, lk 132 
Kuulmise järgi. 
„Olgu nii“ („Let it be“  

Muusika John Lennon-
Paul McCartney , sõnad 
Heldur Karmo  

lk 136 
Kuulmise järgi. 
“Eile veel“ „Yesterday“  

Muusika John Lennon-
Paul McCartney , sõnad 
Heldur Karmo  

lk 138. 
Kuulmise järgi. 

 Laulab 
ilmekalt, õige 
hingamise ja 
fraseerimisega 
laulu stiili 
arvestades. 

 Tunneb ja 
kasutab 
musitseerimisel 
mõisteid: blues-
helilaad, triool, 
sünkoop, 

alteratsioonimärke (diees, 
bemoll, bekarr) 

 teab ja kasutab 
muusika 
iseloomustamisel 
mõisteid 
evergreen, rock´n 
roll, mercy beat. 

TV lk 32-33  

 Mängib klaveril 
(süntesaatoril) 
kaasa 
põhiakorde 
laulule 

„Rock around the clock“ 
saatefiguurid  

(õpik lk 132 

 mängib kitarril 
laulu „Rock 
around the 
clock“ 
akordsaadet C, 
G, F 

 

 Oskab koostada 
ettekannet visuaalsete 
kommunikatsiooni-
vahendite abil 

(power-point) 

 on tutvunud rock´n rolli 
ning briti 60. aastate 
pop- ja rockmuusika 
stiilidega ning kuulsate 
esindajatega 

 leiab ning analüüsib 
kuulatud ettekannete 
ning muusikanäidete 
põhjal rock´n rollile ja 
briti 60. aastate rock-
ning popmuusikale 
omaseid tunnuseid 
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planeerimine 

(rockmuusik- kas elukutse?)  

 

2 tundi POP- JA ROCKMUUSIKA 

III 

Folk-rock, reggae  

 
Lõiming:  

ajalugu, 

ühiskonnaõpetus 
(muusikastiili tekkimise aeg 
ja ühiskondlik-poliitiline 
taust),  

geograafia (muusikastiilide 
teke: riigid),  

eesti keel 

(verbaalse väljendusoskuse 
arendamine ettekannete 
esitamisel),  

inglise keel 

(teksti mõistmine, 
hääldamine).  

 
Läbivad teemad:  

kultuuriline identiteet 

„Knockin´on Heaven´s 

Door“ 

Muusika ja sõnad Bob 
Dylan  

lk 142 
Kuulmise järgi. 

 Laulab 
emotsionaalsel
t, laulu stiili 
arvestades 

 
„Jamaica hällilaul“  

Muusika Arne Oit, sõnad 
Heldur Karmo  

lk 145 
Kuulmise järgi 

 Laulab hääle 
omapära 
arvestades 
väljendusrikkal
t ning laulu 
stiili 
arvestades. 

 

 Teab ja kasutab 
folk-rocki ja 
reggae muusikat 
iseloomustades 
mõisteid: 
folkmuusika, 
folkrock, etno-
folk, folk-metal, 
reggae, 
Hammond orel, 

 teab ja kasutab 
musitseerimisel 
G-duuri astme- ja 
tähtnimedega, 
kuueteistkümnen
dik-noodid, segno 

TV lk 35 ül 1  

 Saadab laulu 

„Knockin´on Heaven´s 
Door“ 

kitarril akordidega G, D, 
Am, C 

 Saadab laulu 
„Jamaica 
hällilaul“ 

kitarril akordidega D, A7, 
G 

 kasutab kitarri 
tabulatuuri 
akordide 
leidmiseks 

 mängib rütmilist 
kaasmängu 
laulule 
„Jamaica 
hällilaul“ 

guirot, agoogot, kõlapulki, 
marakaad ja bongosid 
kasutades  

 

 Oskab koostada 
ettekannet visuaalsete 
kommunikatsioonivahe
ndite abil (power-point 
) 

 on tutvunud folk-rocki 
ning reggae-muusika 
stiilidega ning kuulsate 
esindajatega 

 leiab ning analüüsib 
kuulatud ettekannete 
ning muusikanäidete 
põhjal fok-rockile, folk-
metal´ile ja reggae-
muusikale omaseid 
tunnuseid. 

 

 Rühmatöö: 

 loob aktuaalsel 
teemal teksti 
mõnele tuntud 
rahva 
(liku)laulu 

viisile,  

 valib laulu 
iseloomu ja 
rütmikaga 
sobivad 
saatepillid ning 
kujundab laulu 
esitusplaani 

 esitab 
omaloodud 
laulu TV lk 34 
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(kultuuride mitmekesisus),  

teabekeskkond  

(info leidmine internetist, 
esitluse koostamine),  

väärtused ja kõlblus 

(muusika kui 
kultuuridevahelise dialoogi 
keel) 

1-2 tundi POP- JA ROCKMUUSIKA 

IV 

Soul, funk, disko 

 
Lõiming 

ajalugu, ühiskonnaõpetus 
(muusikastiili tekkimise aeg 
ja ühiskondlik-poliitiline 
taust),  

geograafia (muusikastiilide 
tekkimine: riigid),  

eesti keel  

(sõnalise väljendusoskuse 
arendamine ettekannete 
esitamisel),  

inglise keel (teksti 
mõistmine, hääldamine).  

 

„Killing me Softly“ 

Muusika Charles Fox, 
sõnad Norman Gimbel, 
sõnad Valli Ojavere  

lk 152 
Kuulmise järgi. 

 Laulab 
loomuliku 
kehahoiu, õige 
fraseerimisega
, 
emotsionaalsel
t 
klaveri/fonogra
mmi saatel. 

 
„Rivers of Babylon“ 

Muusika ja sõnad F. 
Farian-G. Reyam-B. 
Dowe- T. McNaughton  

lk 170 
A-osa astme- ja 
tähtnimedega, B-osa 

 Teab ja kasutab 
soul, funk ja 
diskomuusika 
iseloomustades 

mõisteid:afroameerika, 
gospel, blues, rhytm ´n 
blues, hook-lines, jazz-funk, 
europop, mainstream.  

TV lk 38 

 teab ja kasutab 
musitseerimisel 
G-duur helistikku 
astme- ja 
tähtnimedega 

 seostab 
musitseerides 
relatiivseid ja 
absoluutseid 
helikõrgusi. 

 

 Mängib laulu 

„Rivers of Babylon“ 

C-osa meloodiapillil 
(klaver, süntesaator)  

 saadab laulu 

„Rivers of Babylon“ kitarril 
akordidega D, A, G  

Oskab koostada ettekannet 

visuaalsete 

kommunikatsioonivahendite abil 

(power-point ) 

 on tutvunud soul, funk 
ja diskomuusika 
stiilidega ning kuulsate 
esindajatega 

 leiab ning analüüsib 
kuulatud ettekannete 
ning muusikanäidete 
põhjal soul-, funk- ja 
diskomuusikale 
muusikale omaseid 
tunnuseid. 

TV lk 35 ül 2  

 

 Oskab 
tantsida 
tüüpilisi disko-
tantsu samme 

 
(www.youtube.com)  

 

Rühmatöö: 

 loob 2-taktilise 
rütmiostinato 

laulule  

„Rivers of Babylon“ 

erinevaid rütmipilli 
koosseise või kehapilli 
kasutades.  

 

 

http://www.youtube.com/
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Läbivad teemad:  

teabekeskkond (info 
leidmine internetist, esitluse 
koostamine),  

kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

(koostööja algatus 
rühmatöös).  

kuulmise järgi. 

 Arendab 
kahehäälsuse 
taju, 

 laulab 
väljendus-
rikkalt ja 
muusikapala 
stiili 
tunnetades. 

2-3 tundi POP- JA ROCKMUUSIKA 

V 

 
Hard rock, punk rock, 
progressiivne rock, 
jazzrock 

 
Lõiming:  

ajalugu, ühiskonnaõpetus 
(muusikastiili tekkimise aeg 
ja ühiskondlik-poliitiline 
taust)  

geograafia (muusikastiilide 
teke: riigid),  

eesti keel (verbaalse 
väljendusoskuse 
arendamine ettekannete 
esitamisel)  

inglise keel (teksti 
mõistmine, hääldamine).  

Another Brick In the 

Wall“ 

Muusika ja sõnad Roger 
Waters  

lk 157 
Kuulmise järgi. 

 Laulab ilmekalt 
rokkmuusika 
stiili 
arvestades. 

 
“We Will Rock You“  

Muusika ja sõnad  

Brian May  

Lk 202 
Astme- ja tähtnimedega 
bassivõtmes, 
rütmisipidega. 
„Kaitseta“ 

 Teab ja kasutab 
hard-, punk-, 
progressiivse ja 
jazzrocki 
iseloomustades 

mõisteid gospel, blues, 
rhytm ´n blues, heavy rock, 
psühhedeeliline rock, soul, 
fusion.  

TV lk 37,39 

 teab ja kasutab 
musitseerimisel 
mõisteid 
bassivõti, 
pidekaar, 
sünkoop, helistik 
G-duur 

 kasutab 
musitseerides 
teadlikult 
muusikalisi 
teadmisi ja oskusi 

TV lk 39  

 Mängib laulu 
“Another Brick 
On the Wall“ 
eelmängu ja 
saaterütmi 
džembel, 
väikesel 
trummil või 
taldrikutel, 

 saadab laulu 
“Another Brick 
On the Wall“ 

kitarril akordidega Dm, F, 
C 

 Esitab laulu“We 
Will Rock You“ 

koos kehapilli ostinatoga 

 saadab laulu 
„Kaitseta“ 

 Oskab koostada 
ettekannet visuaalsete 
kommunikatsiooni-
vahendite abil 

(power-point ) 

 on tutvunud hard-, 
punk-, progressiivse ja 
jazzrocki stiilidega ning 
tuntud muusikutega, 

 leiab ning analüüsib 
kuulatud ettekannete 
ning muusikanäidete 
põhjal hard-, punk-, 
progressiivse ja 
jazzrock muusikale 
omaseid tunnuseid, 

 iseloomustab ja 
analüüsib muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades rockballaadi 
„Stairway to Heaven“ 
TV lk 36 

 Lisab laulule 
roki-sammud 

 Loob laulule 
“We Will Rock 
You“rokiliku 
rütmiostinato 
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Läbivad teemad:  

tervis ja ohutus 

(kõrged detsibellid),  

teabekeskkond (info 
leidmine internetist, esitluse 
koostamine),  

väärtused ja kõlblus 
muusika kui 
kultuuridevahelise dialoogi 
keel)  

 

Muusika ja sõnad 
Jaagup Kreem-Sullivan  

Lk 192 
Kuulmise järgi. 

 Laulab selge 
diktsiooni, 
loomuliku 
hingamisega 
ning laulude 
stiili 
arvestades 

 arendab 
kahehäälsuse 
taju (poisid-
tüdrukud eraldi 
hääled 
refräänis). 

kitarril akordidega  

Am, C, G, D  

 kasutab kitarri 
tabulatuuri 
akordide 
leidmiseks 

 mängib laulu 
„Kaitseta“ 
eelmängu ja 
vahemängu 
kahehäälselt 
plaatpillidel 

 

ülesannete põhjal  

 

1-2 tundi POP- JA ROCKMUUSIKA 

VI 

Hip-hop, elektroonilise 
tantsumuusika stiilid 

 
Lõiming:  

kirjandus  

(teksti tähenduse 
mõistmine)  

eesti keel 

(eestikeelne laul maailmas),  

ajalugu, ühiskonnaõpetus 

„Tii“  

Muusika Priit Pajusaar-
Glen Pilvre  

Sõnad Aapo Ilves  

lk 194 
A-ja B-osa astme- ja 
tähtnimedega, C-osa 
kuulmise järgi. 
„Tule kui leebe tuul“  

Muusika ja sõnad Henry 
Laks  

lk 190 
Kuulmise järgi. 

 Teab ja kasutab 
hip-hopi ja 
elektroonilise 
muusika stiile 
iseloomustades 
mõisteid beat-
box, räppimine, 
breiktants, 
scratching, 
cut&paste 
tehnika, DJ, 
house, techno, 
ambient, drum´n 
bass, dubstep.  

 teab ja kasutab 
musitseerimisel 
mõisteid, 
bassivõti, 
juhuslikud 
märgid, 
võtmemärgid, 

  Oskab koostada 
ettekannet visuaalsete 
kommunikatsiooni-
vahendite abil 

(power-point ) 

 on tutvunud hip-hop ´i 
ning elektroonilise 
tantsumuusikaga 

ning tuntud esindajatega 

 leiab ning analüüsib 
kuulatud ettekannete 
ning muusikanäidete 
põhjal hip-hop´ile ning 
elektroonilisele 

  Leiab 
teabeallikatest 
võru 
murdekeelse 
luuletuse või 
lauluteksti, 

 mõtestab 
teksti eesti 
keeles. 
Rühmatöö: 

 valib vastavalt 
oma oskustele 
ühe pop- ja 
rockmuusika 
teema raames 
õpitud laulu 
ning esitab 
selle teises 
stiilis (nt 
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(muusikastiili tekkimise aeg 
ja ühiskondlik-poliitiline 
taust),  

geograafia (muusikastiilide 
teke: riigid),  

eesti keel  

(verbaalse väljendusoskuse 
arendamine ettekannete 
esitamisel).  

 
Läbivad teemad:  

kultuuriline identiteet 

(eesti murded 
kultuuriväärtusena; poplaul 
ja eestlase identiteet 
rahvusvahelisel tasandil),  

teabekeskkond (info 
leidmine internetist esitluse 
koostamiseks),  

väärtused ja kõlblus 

(muusika kui 
kultuuridevahelise dialoogi 
keel)  

 Laulab oma 
hääle omapära 
arvestades, 
selge 
diktsiooniga 
muusikapala 
stiili 
arvestades. 

paralleelhelistikud 
F-duurja d-moll, 
latern ja segno. 

TV lk 40-41.  

 

tantsumuusikale 

omaseid tunnuseid.  

TV lk 37, 39  

 

kantrilaul-
punk-rocki 
stiilis vm) 

vastava stiili tunnuseid 
arvestades,  

 kujundab laulu 
esitusplaani ja 
valib sobivad 
pillid 

 

 

1 tund EESTI KONTSERDI 

KOOLIKONTSERT  

II poolaastal  

 
Lõiming:  

  Arutleb kontserdil 
kuuldud muusika 
üle ning 
analüüsib seda 
teadmisi ning 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades 

  Omandab kontserti 
kuulates teadmisi 
esitletud pillide, 
muusikastiili jm 
teema(de) kohta. 
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eesti keel  

(kirjaliku väljendusoskuse 
arendamine retsensiooni 
kirjutamisel).  

 
Läbivad teemad:väärtused 
ja kõlblus  

(kodukoha ja Eesti 
kultuuripärand, isiklike 
kogemuste ja emotsioonide 
loominguline väljendamine),  

elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine (muusikaga 
seotud elukutsetega 
tutvumine)  

 

 põhjendab oma 
arvamust 
kirjalikult 
vastavalt 
retsensiooni 
kirjutamise 
juhendile. 
Retsensiooni 
juhend TV lk 52 

 

2 tundi EESTI POPMUUSIKA  

 
Lõiming :  

kirjandus 

(laulu sõnumi mõistmine),  

eesti keel (funktsionaalne 
lugemisoskus, tekstist 
olulise leidmine).  

 
Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 

(eesti muusika ja 

„Mis värvi on 

armastus“ 

Muusika Arne Oit, sõnad 
Heldur Karmo  

lk 186 
Kuulmise järgi. 

 Laulab üksi või 
rühmas oma 
hääle eripära 
arvestades 
emotsionaalsel
t ja 
väljendusrikkal
t 
„Leib jahtub“ 

Muusika Andres 

 Valib vastavalt 
oma võimetele 
ning eelistustele 
peast esitamiseks 
eesti autori laulu 

(valik: „Mis värvi on 
armastus“, „Leib jahtub“, 
„Tii“, „Kaitseta“, „Tule kui 
leebe tuul“, „Oma laulu ei 
leia ma üles“, „Sinu hääl“) 

 laulab peast 
ühislauluvara 

„Oma laulu ei leia ma üles“ 

 oskab nimetada 
eesti laululoojaid, 
sõnade autoreid, 

 Rakendab laule 
saates 
lihtsamaid 
kitarrimängu 
võtteid 

 kasutab keha- 
rütmi- või 
plaatpille 
kaasmängudes 
vastavalt oma 
valitud laulule 
eel- ja 
vahemängud, 
ostinatod) 

 kasutab 
muusikat 
esitades 
muusikalisi 
teadmisi ja 

 Võrdleb laulu „Mis 
värvi on armastus“ 
erinevaid esitusi 
(klassis esitatu, V. 
Kuslap, laulupidu vm) 

 eristab kuulmise järgi 
pop-, rock-, ja 
džässmuusikat 

 arutleb muusika üle ja 
analüüsib seda 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades 

 tunneb autoriõigusi ja 
nendega kaasnevaid 
kohustusi 
intellektuaalse omandi 

 Lisab laulule 
liikumise 

 Kujundab 
esitatavale 
laulule lihtsa 
rütmilise 
liikumise 
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väärtustamine)  

kultuuriline identiteet 
(ühise lauluvara 
omandamine).  

 

Valkonen, sõnad Leelo 
Tungal, lk 188 
Kuulmise järgi. 

 Laulab üksi või 
rühmas oma 
hääle eripära 
arvestades 
emotsionaalsel
t ja 
väljendusrikkal
t 

 

muusikuid 
(lauljad, 
instrumentalistid, 
ansamblid) 

 analüüsib enda 
saavutusi ja 
tulemusi 
muusikas 
õppeaasta 
jooksul TV lk 51 

oskusi kasutamisel 

 analüüsib ja hindab 
vastavalt 
hindamisskaalale enda 
ning kaaslaste laulu 
esitusi. 
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IX klass - muusikaõpetus 
1 nädalatund, õppeaastas kokku 35 tundi 

Tundide 

arv 

Teema 

Lõiming 

Läbiv teema  

Laulud ja hääle 

arendamine 

Füüsiline õpikeskkond: 

Naturaalklaver, 

tabelid (rütmitabelid, 
heliastmik, rändnoot) 

Õpitulemused  

 

Teadmised/oskused 

Õpitulemused 

 

Pillimäng 

Füüsiline õpikeskkond: 

Orffi instrumentaarium, 
klaver, kandled, 
plokkflöödid, kitarrid 

Õpitulemused 

 

Muusika kuulamine 

Füüsiline õpikeskkond: 

DVD-d, DVD mängija, internet, 

CD-d, CD-mängija 

Data-projektor 

Õpitulemused  

Muusikaline 

liikumine 

Füüsiline 
õpikeskkond: 

CD-d, CD-mängija, 
klaver, 

suurema ruumi 
kasutamise võimalus 

Õpitulemused  

 

Omalooming 

Füüsiline õpikeskkond: 

Orffi instrumentaarium 

klaver, kandled, plokkflöödid, 
kitarrid. 

Õpitulemused  

2 - 3 

tundi 

MUUSIKA 

ESITAMISE 

KOOSSEISUD 

Ansambel, orkester 

Lõiming:  

kirjandus  

(laulu teksti 
mõtestamine, 
funktsionaalne 
lugemisoskus),  

kehaline kasvatus 
(kehatunnetuse ja 
koordinatsiooni 

“Puu on puude 

kõrgune“ 

muusika Indrek Kalda, 
sõnad Heiki Vilep lk 10  

Astmenimedega.  

 Laulab 
dünaamikast 
lähtuvalt 
väljendusrikkal
t, 

 arendab 
astmetaju. 

 Teab ansamblite ja 
orkestrite nimetusi ja 
koosseise, 

 seostab intervalli 
nimetust ansambli 
arvulise koosseisuga 

TV lk 16,  

 teab ja kasutab 
musitseerimisel 
mõisteid partii ja 
partituur,  

 kinnistab mõisteid 

 Mängib laulu 
“Puu on puude 
kõrgune“  

saates ostinato´t klahvpillil 
(õp lk 10 ) ja meloodiat 
plokkflöödil,  

 saadab laulu 
“Puu on puude 
kõrgune“ kitarril, 
kasutades 
akorde D, Em, 
C, A 

 väljendab svingi 
rütmi laulu 

 Tunneb ja eristab 
kuulmise järgi erinevaid 
ansambliliike 
(keelpillikvartett, 
puhkpillikvintett, 
rockbänd, külakapell),  

 tunneb ja eristab 
kuulmise järgi erinevaid 
orkestreid (keelpilli-, 
puhkpilli- 
sümfooniaorkester, big 
band) 

TV lk 18-19,  

 kuulab ja analüüsib 
muusikalisi teadmisi 
kasutades F. Schuberti 
„Forellikvintetti,“ lähtudes 

Rühmatöö: 

 loob laulule 
“Puu on 
puude 
kõrgune“ 

lihtsa 2-taktilise 
liikumise ja esitab 
laulu rühmas koos 
pillimängu ning 
liikumisega.  

 

Rühmatöö: 

 loob variatsiooni-
vormis heli-
kompositsiooni 

klassis kättesaadavate 
helitekitajatega (paber, 
ajaleht, hari, võtmed, 
kapiuksed jne) ning esitab 
teose (inspiratsiooni allikaks 
STOMP, Musalugu vm).  
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arendamine).  

Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 

(kohaliku ja maailma 
kultuuripärandiga 
tutvumine-tuntud 
ansamblid ja orkestrid 
Eestis ja maailmas),  

kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus  

(oma ideede 
arendamine ja 
elluviimine rühmatöös).  

„Väike päike“ 

Muusika ja sõnad Helin 
Mari Arder  

lk 7  

Kuulmise järgi.  

 Laulab svingile 
omase 
tunnetusega, 

 laulab 
loomuliku 
kehahoiu ja 
õige 
fraseerimisega
, ilmekalt. 

 

dünaamika, meetrum, 

 teab ja väljendab svingi 
rütmi (off-beat 4/4 
taktimõõdus), 

 teab alteratsiooni- 
märkide diees, bemoll 
ja bekarr tähendust, 

 

„Väike päike“ 
rütmiostinato´s  

marakaad ja tamburiini 
kasutades.  

 „Musalugu“ idee 

Fr. Neumann, lk 8  

 musitseerib 
kehapillil 
ansamblis 
vastavalt oma 
partiile, 

 arendab 
ansamblitunnetu
st 

töövihiku ülesannetest 

TV lk 14-15,  

 tunnetab 
variatsioonivormi 
muusikas. 

NB Kõik kuulatud muusikapalad 
märgitakse TV muusika kuulamise 
päevikusse.  

3 tundi HÄÄL ja 

HÄÄLELIIGID 

Lõiming:  

bioloogia (hingamis- ja 
hääleorganite ehitus),  

füüsika (heli tekkimine 
ja omadused).  

Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 

(väärtustab erinevate 

„Ostetud hääl “ 

Kullamaa rahvaviis  

Lk 41  

Astme- ja tähtnimedega  

 Oskab laulda 
regilaulu. 

„Kaanon“ 

Muusika Johann 
Pachelbel  

 Tunneb hääleorganite 
nimetusi, ehitust ja 
oskab seletada hääle 
tekkimise mehhanismi,  

 teab ja oskab võrrelda 
erinevaid nais- ja 
meeshääle liike. 

TV lk 20  

 Teab regilaulu 
tunnuseid ja esitusviisi, 

 seostab laulude 

õppimisel relatiivseid ja 
absoluutseid helikõrgusi  

 Kasutab laulu 
„Ostetud hääl“ 
saates 
rütmiostinato´t 
kehapillil ja/või 
rütmipillidel 
(raamtrumm, 
bongo,djembe, 
kõlapulgad vm),  

 mängib 
väikekandlel 
regilaulule 
saadet D ja A 
akorde 
kasutades. 

 Mängib 
Pachelbeli 
„Kaanoni“4.-7. 
partiid plaatpillil, 

 Tunneb ja eristab 
kuulmise järgi peamisi 
hääleliike (sopran, alt, 
tenor, bass)  

 oskab nimetada Eesti 
tuntumaid ooperisoliste  

TV lk 21,  

 analüüsib muusikalist 
sõnavara ja teadmisi 
kasutades laulu 
„Ostetud hääl“erinevaid 
tõlgendusi (Oort, 
Diskreetse Mango Trio),  

 Analüüsib muusikalist 
sõnavara ja teadmisi 
kasutades J. 

  Loob rütmi-
ostinato laulule  

„Ostetud hääl“ 

kehapillil ja/või rütmipillidel 
(raamtrumm, bongo, djembe, 
kõlapulgad vm) 
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ajastute muusikat),  

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine  

(muusiku elukutse, 
elukestva 
õpiharjumuse 
kujundamine),  

tervis ja ohutus 
(hääle tervishoid, 
häälemurde perioodi 
iseärasused).  

 

Lk 39  

1.- 4. hääl-relatiivsete 
astmetega,  

5.-7.hääl absoluutsete 
helikõrgustega.  

 Laulab 
kaanonit, 

 arendab 
mitme- 
häälsuse taju 
ja 
ansamblitunne
tust 

 

helistikus C-duur,  

 kinnistab mõisteid partii 
ja partituur. 

 

plokkflöödil, 
viiulil või klaveril 
vastavalt oma 
oskustele. 

 

Pachelbeli„Kaanon“erin
evate esitluste võrdlus: 

 avaldab oma arvamust 
maailmakuulsate 
ooperivirtuooside 
ettekandeid kuulates ja 
võrreldes 

www.youtube.com 

 

1 - 2 

tundi 

RAHVASTE 

MUUSIKA 

ITAALIA - ooperi 
sünnimaa 

Lõiming:  

kirjandus 

(laulu teksti 
mõtestamine),  

geograafia 

(Itaalia asukoht 
kaardil),  

võõrkeeled 

„Santa Lucia“, Napoli 

laul lk 49 

Kuulmise järgi.  

 laulab 
väljendusrikkal
t, 

 arvestab 
sobivat 
laululist 
hingamist ja 
fraseerimist. 

„La Campana“muusika 
ja sõnad G. Martini lk 48  

Astme-ja tähtnimedega.  

 Teab ja kasutab Itaalia 
muusikat 
iseloomustades 
mõisteid tarantella, 
napoli laul, ballaadid ja 
lüürilised laulud, bel 
canto, ooper 

TV lk 22, 

 tunneb ja kasutab 
musitseerimisel 3/8 
taktimõõtu ning 
vastavaid helivältusi, 

 kinnistabhääleliike 

TV lk 8 ül 1-2  

 teab ja kasutab 

 Mängib laulu„La 
Campana“ 
erinevaid hääli 
vastavalt 
õpilaste 
oskustele ja 
klassi 
võimalustele  

meloodiapillidel (plokkflööt, 
viiul, klaver või 
süntesaator),  

 mängib 3/8 
taktimõõdus 
kaasmängu 
laulule„La 
Campana“, 
(kõlapulgad, 
näputaldrikud, 
tamburiin). 

 Leiab ning analüüsib 
kuulatud muusikanäidete 
põhjal Itaalia muusikale 
omaseid tunnuseid  

 iseloomustab itaalia 
rahvalaule ning -tantse 

Rühmatöö:  

 koostab ettekande ühest 
Itaalia kuulsast 
muusikust 

ja esitab kas posteri võipower-
point´i koos muusikanäitega  

Juhend TV lk 53,  

 analüüsib ning hindab 
kaaslaste esitust 

 Loob laulu 
„Tutte le 
fontanelle“ 

rütmilise liikumise, 
kus igale 
rütmivormile vastab 
oma samm või 
liigutus  

 

 Loob laulule „La 
Campana“ 2-
taktilise ostinato 
ksülofonil (vm 
plaatpillil), või 
klaveril laulu 
harmooniat 
arvestades. 

http://www.youtube.com/
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(itaalia keele hääldus),  

ajalugu 

(itaalia kultuuri mõju 
Euroopa kultuuri 
arengule),  

eesti keel 

(verbaalse 
väljendusoskuse 
arendamine).  

Läbivad teemad:  

kultuuriline identiteet 

(Itaalia kultuuri roll 
maailmas, selle 
mõjutused kaasaja 
muusikaelule), 

teabekeskkond 

(info leidmine 
andmebaasidest-
ettekanded ühest 
itaalia muusikust).  

 

 laulab 3-
häälset 
kaanonit, 

 arendab 
mitmehäälsuse 
taju, 
ansamblitunne
tust. 

„Tutte le fontanelle“ 
Itaalia rahvaviis lk 48 

Astmenimedega.  

 Laulab 
väljendus-
rikkalt ja 
voolavalt. 

mõisteidkunstmuusika, 
meloodia, harmoonia, 
akord, 

 tunneb F-duur ja D-
duur helistikku 

TV lk 12-13,  

 seostab laulu õppimisel 
relatiivsed ja 
absoluutsed 
helikõrgused. 

 

 Saadab laulu 
„Tutte le 
fontanelle“ 
kitarril 
akordidega D ja 
A  

 

vastavalt 
hindamisskaalale ja oma 
arvamust põhjendatult 
avaldades. 

 

2 tundi MUUSIKA- 

TEATER I 

OOPER 

Lõiming:  

„La Donna e 

Mobile“muusika 

Giuseppe Verdi 
(Muusikaõpik VII-VIII-
klassile, E. Karp, I. 
Garšnek, J. Ojakäär lk 
160)  

 Teab ja kasutab ooperit 
iseloomustades uusi 
mõisteidlibreto, aaria, 
intermezzo, 
primadonna, 

retsitatiiv jt, 

 kinnistab teadmisi 

 Mängib 
kaasmängu 
ooperi „Carmen“ 
avamängu A-
osale 
(kõlapulgad, 
kehapill).  

 

 Tunneb ja iseloomustab 
kuulmise järgi ooperi 
muusikalisi numbreid: 
avamäng, aaria, 
retsitativ, duett, 
ansambel, 

 on tutvunud Bizet´ooperi 
„Carmen“ süžee, 
peaosaliste ja peamiste 

 Rühmatöö: 

 lavastab ooperi 
„Carmen“ ühest 
vaatustest 
lühiversiooni, 
(süžee õp lk 55-
56) 
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ajalugu (ülevaade 
ooperi arengust),  

võõrkeeled (itaalia 
keele hääldus, teksti 
tähenduse mõistmine),  

kirjandus 
(kirjandusteosed kui 
libretode alused, teksti 
sõnumi mõtestamine),  

kunst (lavakujundus, 
kostüümid).  

Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 
(ooper eetika ja 
väärtuste kandjana),  

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

(ooperiteatriga seotud 
elukutsed),  

kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

(koostöö rühmas)  

Kuulmise järgi.  

 Laulab 
ooperiaaria 
stiili 
arvestades 
väljendusrikkal
t, 

 arvestab 
sobivat 
laululist 
hingamist ja 
fraseerimist. 

„Orjade koor“ ooperist 
Nabucco muusika 
Giuseppe Verdi, sõnad 
Leelo Tungal  

Lk 61  

Kuulmise järgi ja 
rütmisilpidega.  

 Laulab oma 
hääle omapära 
arvestades 
selge 
diktsiooni ja 
puhta 
intonatsiooniga
. 

 

hääleliikidest, 
ansamblitest, orkestrist 

TV lk 26-27,  

 teab kuulsaid 
ooperiheliloojaid ja 
nende teoseid, 

 teab ja kasutab 
musitseerides mõisteid 
kromaatiline helirida, 
alteratsioonimärgid, 
triool, habaneera 

TV lk 25,  

 tunneb rondovormi 
muusikas. 

 

muusikaliste numbritega,  

õpik lk 60  

TV lk 24,  

 analüüsib ja avaldab oma 
arvamust kuulatud 
(vaadatud) 
ooperikatkendite kohta 
muusikalist sõnavara 
kasutades 

DVD või www.youtube.com ja 
vastavalt ülesannetele  

Kuula ja mõtle kaasa õpik lk 58-59.  

 tunneb ja iseloomustab 
kuulmise järgi ooperi 
muusikalisi numbreid: 
avamäng, aaria, duett, 
ansambel, retsitatiiv, 

 on tutvunudBizet´ ooperi 
„Carmen“ süžee, 
peaosaliste ja peamiste 
muusikaliste numbritega, 

õpik lk 60  

TV lk 24,  

 

 kasutab vähemalt 
kolme muusikalist 
numbrit (aaria, 
retsitatiiv, 
ansambel või koor, 
tantsunumber) 

 

 

2 tundi MUUSIKA- 

TEATER II 

„Täna tahaksin ma 

laulda“muusika 

Ferenz Lehar 
(Muusikaõpik VII-VIII-
klassile, E. Karp, I. 

 Teab ja kinnistab 
operetti iseloomustades 
mõisteidprimadonna, 
aaria, libreto, retsitatiiv 
jt, 

 nimetab ooperi ja 

 Saadab laulu 
„Siis kui maailm 
magab veel“ 
kitarril D, A, Em 
ja Bm akorde 
kasutades,  

 Analüüsib ja avaldab 
oma arvamust kuulatud/ 
vaadatud 
operetikatkendite kohta 
muusikalist sõnavara 

  

http://www.youtube.com/
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OPERETT 

Lõiming:  

ajalugu 

(opereti arengust 200 
aasta vältel),  

eesti keel 

(teksti tähenduse 
mõistmine),  

kirjandus 
(kirjandusteosed kui 
libretode alused)  

Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 

(eetilised ja 
esteetilised väärtused 
operettide süžeedes),  

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

(laulja elukutse).  

 

Garšnek, J. Ojakäär 
lk164)  

Kuulmise järgi.  

 laulab 
operetiaaria 
stiili 
arvestades 
väljendusrikkal
t, 

 arvestab 
sobivat 
laululist 
hingamist ja 
fraseerimist. 

„Siis kui maailm magab 
veel 
“muusikalist„Romeo ja 
Julia“,muusika ja sõnad 
Jaagup Kreem.-Elmar 
Liitma Lk 78  

Kuulmise järgi.  

 Laulab oma 
hääle omapära 
arvestades 
väljendusrikkal
t, 

 arendab 
kahehäälsuse 
taju (tüdrukud-
poisid eraldi 
häältes). 

 

opereti erinevusi ning 
sarnasusi TV lk 28, 

 teab kuulsaid 
operetiheliloojaid ja 
nende teoseid, 

 teab ja kasutab 
musitseerides 
mõisteidakord, 
võtmemärgid, 
alteratsioonimärgid, 

 

 kasutab 
vajadusel kitarri 
akordide 
leidmiseks 
tabulatuuri 

kasutades  

www.youtube.com ja vastavalt 
ülesannetele  

Kuula ja mõtle kaasa, õpik lk 66-67.  

 

http://www.youtube.com/
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1 tund Eesti Kontserdi 

koolikontsert 

Lõiming:  

eesti keel 

(verbaalse 
väljendusoskuse 
arendamine 
retsensiooni 
kirjutamisel).  

Läbivad 
teemad:väärtused ja 
kõlblus (isiklike 
kogemuste ja 
emotsioonide 
loominguline 
väljendamine),  

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 
(muusikaga seotud 
elukutsed),  

teabekeskkond 
(lisainfo leidmine 
internetist).  

 

  Omandab kontserti 
kuulates teadmisi 
esitletud pillide, 
muusikastiili ja/teema 
kohta.  

 

  Arutleb kontserdil 
kuuldud muusika üle, 
analüüsib kuuldut/nähtut 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades,  

 põhjendab oma arvamust 
kirjalikult vastavalt 
retsensiooni kirjutamise 
juhendile 

TV lk 52.  

  

2 tundi JÕULUD MUUSIKAS 

Lõiming 

kirjandus (laulu teksti 
mõtestamine),  

ajalugu (kiriku- ja 
rahvakalendri 

„Näärisokk“ 

Eesti rahvaviis, sdn 
Gustav Ernesaks  

lk 82  

Astme- ja tähtnimedega,  

 Tunneb ja kasutab 
helikõrgusi 
bassivõtmes,  

 oskab kuulata 
iseennast ja kaaslasi 
ning hindab enda ja 
teiste panust koos 
musitseerides, 

 kasutab laule õppides 

 Mängib rütmilist 
kaasmängu 
laulule 
„Näärisokk“, 

 saadab laulu 
„Näärisokk“A-
osa 

kitarril C ja G akorde 

 Kuulab ja analüüsib 
argumenteeritult 
klassikaaslaste esitusi,  

 annab hinnanguid 
esitustele kokkulepitud 
hindamisskaalasid 
arvestades. 

 

 Rühmatöö: 

 loob laulule 
„Näärisokk“ kolm 
erinevat 2-taktilist 
rütmiostinatot  

(A, B ja C-osale erinevad 
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tähtpäevad),  

inimeseõpetus 
(koostöö rühmas/ 
ansamblis),  

kunst (jõulud eesti 
pärimuskultuuris, 
kujutavas kunstis).  

Läbivad teemad: 
väärtused ja kõlblus 

(traditsioonid ja ühine 
lauluvara kui väärtus 
eesti kultuuris),  

 

rütmisilpidega.  

 Kasutab 
muusikalisi 
teadmisi üksi 
ja rühmas 
lauldes. 

„Jõuluingel“muusika 
Olav Ehala sõnad Leelo 
Tungal  

Lk 84  

Kuulmise järgi.  

 Laulab õige 
fraseerimisega 
ja 
väljendusrikkal
t. 

„Head uut aastat“ 
muusika Mikk Targo, 
sõnad Heldur Karmo lk 
86  

Kuulmise järgi.  

 Omandab 
ühislauluvara, 

 arendab 
mitmehäälsuse 
taju. 

relatiivseid helikõrgusi 
ja seostab neid 
absoluutsete 

helikõrgustega,  

 rakendab üksi ja 
rühmas musitseerides 
teadmisi muusikast, 

 

kasutades,  

(Muusikakooli õpilane võib 
mängida flöödil või viiulil 
„Jõuluingel“ meloodiat 
vahemänguna)  

 Kasutab 
jõululaulu 
esitades 
vastavalt oma 
oskustele 
muusikainstru-
mente eel-, 
vahe-või 
järelmängus ja 
/või rütmi-
ostinato´na. 

rütmid),  

 valib laulu 
meeleoluga 
sobivad pillid, 

 kujundab 
esitamiseks valitud 
laulule sobiva 
esitusplaani 

ja esitab koos lauluga.  

 väljendab 
erinevates 

muusikalistes tegevustes 
oma loomingulisi ideid.  

.  

 

 

2 tundi  MUUSIKATEATER III „The Phantom of the 

Opera“muusika ja sõnad 

A.L.Webber M.Batt-R. 

 Teab ja kinnistab 
muusikali 
iseloomustades 
mõisteid libreto, süzee, 

 Saadab laulu 
„Siis kui maailm 
magab veel“ 
kitarril D, A Em 

 Tunneb ja eristab 
muusikali, opereti- ja 
ooperi muusikalisi 
numbreid (aaria, 

  



 

74 

 

MUUSIKAL 

Lõiming:  

ajalugu  

(muusikali teke ja 
arengut mõjutanud 
sündmused 20. 
sajandil),  

inglise keel 

(teksti mõistmine, 
hääldus),  

kirjandus 
(kirjandusteosed kui 
libretode alused).  

Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus  

(muusikalised 
lavateosed kui 
väärtused)  

 

Stilgoe 

Lk 76  

Kuulmise järgi.  

 Laulab 
väljendusrikkal
t 

muusikapala stiili  

arvestades.  

„Kas poleks tore 
see“muusika Frederick 
Loewe, sõnad Enn 
vetemaa  

Lk 72  

Kuulmise järgi.  

 Laulab selge 
diktsiooni ja 
puhta 
intonatsiooniga 
vastavalt 
vokaalsetele 
võimetele. 

„Siis kui maailm magab 
veel“muusika ja sõnad 
Jaagup Kreem-Elmar 
Liitmaa lk 78  

 Õpitud laulu 
kinnistamine. 

jazz-, pop- ja 
rockmuusika, 
klassikaline muusika, 
massimeedia, 
filmikunst, 

 kinnistab teadmisi 
hääleliikidest, 
ansamblitest, orkestrist, 

 nimetab muusikali, 
ooperi ja opereti 
erinevusi ning 
sarnasusi TV lk 29, 

 teab Eesti ja maailma 
tuntumaid muusikale ja 
nende nende loojaid,  

 tunneb ja kasutab 
musitseerimisel 
paralleelhelistikke 

F-duur ja d-moll,  

TV lk 9 ül 1-3.  

ja Bm akorde 
kasutades,  

 kasutab kitarri 
akordide 
leidmiseks 
vajadusel 
tabulatuuri. 

retsitatiiv, duett, 
ansambel, koor, 
avamäng),  

 arutleb kuulatud 
muusikalinäidete üle, 
põhjendab oma arvamust 
nii suuliselt kui kirjalikult. 

TV muusika kuulamise päevik  
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2 tundi 

 

MUUSIKATEATER IV 

BALLETT 

Lõiming:  

ajalugu 

(balleti teke ja selle 
arengut mõjutanud 
sündmused läbi 
sajandite),  

prantsuse keel 

(balleti terminoloogia, 
laulu teksti hääldus),  

kirjandus 
(kirjandusteosed kui 
libretode alused),  

kehaline kasvatus 

(moderntants ja 
ballett).  

Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus  

(lugupidava suhtumise 
kujundamine 
muusikateatrisse).  

 

„Montparnasse ´i 

lapsed“ muusika 

Christian Bruhn, sõnad 

Heldur Karmo 

Lk 99  

Kuulmise järgi; salmiosa, 
refrään tähtnimedega.  

 Laulab oma 
hääle omapära 
arvestades 
loomuliku 
kehahoiu, 
puhta 
intonatsiooni 
ning selge 
diktsiooniga. 

„Aux Chapms-Elysee“ 

muusika  

Mike Wilsh-Mike 
Deighan, sõnad Kalju 
Terasmaa  

Lk 98  

Kuulmise järgi.  

 Laulab õigesti 
fraseerides 
selge 
diktsiooniga 
ning 
väljendusrikkal
t. 

 Teab ja kasutab balletti 
iseloomustades 
mõisteid koreograaf, 
pantomiim, 
kordeballett, libretist, 
lavastaja, helilooja, 
moderntants, 

 teab tuntud ballette ja 
nende loojaid,  

 teab Eesti tuntud 
balletiartiste ja 
koreograafe, 

 teab ja kasutab 
musitseerimisel C-duuri 
astme- ja tähtnimesid 

 tunneb triooli mõistet, 

 tunnetab muusikas 
rondo vormi (trepakk 
TV lk 32) 

TV lk 29  

 

 Mängib 
rütmipillidel 
kaasmängu 
Trepakk P. 
Tšaikovski 
balletist 
„Pähklipureja“ 

TV lk 32 (tamburiin, 
triangel, kõlapulgad, 
agoogo, kuljused, 
raamtrumm).  

 Arutleb 
vaadatud/kuulatud 
muusikanäidete üle,  

 põhjendab oma arvamust 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades vastavalt 
ülesannetele  

Kuula ja mõtle kaasa õp. lk 104.  

Tšaikovski Ballett-süit „ Luikede 
järv“ I stseen  

 võrdleb klassikalist 
balletti kaasaja modernse 
balletiga, leiab sarnasusi 
ja erinevusi. 
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1-2 

tundi 

RAHVASTE 

MUUSIKA 

PRANTSUSMAA-
balleti sünnimaa 

Lõiming 

geograafia 
(Prantsusmaa kaardil),  

prantsuse keel (laulu 
teksti hääldus)  

ajalugu (prantsuse 
kunstmuusika läbi 
sajandite),  

kehaline kasvatus 
(kehatunnetus ja 
koordinatsioon 
muusikalises 
liikumises).  

Läbivad teemad 

väärtused ja kõlblus 
(Prantsuse 
kultuuripärandiga 
tutvumine, lugupidava 
suhtumise 
kujundamine 
kultuuritraditsiooni-
desse).  

Frere Jaqcues“ 

Prantsuse lastelaul  

Lk 96  

Astmenimedega.  

 Arendab 
astmetaju, 

 arendab 
mitmehäälsuse 
taju kaanonit 
lauldes. 

„Sur le pont 
d´Avognon“ 

Prantsuse rahvaviis  

Lk 97  

Astmenimedega.  

 Kasutab 
lauldes 
muusikalisi 
teadmisi, 

 laulab puhta 
intonatsiooniga
. 

 

 Iseloomustab 
prantsuse muusika 
arengut, kasutades 
mõisteid rahvalaulud, 
šansoon, gavott, 
farandool, courante ja 
bourree, trubaduur, 
kunstmuusika, operett, 
ballett, impressionism, 

 on tutvunud tuntud 
prantsuse heliloojate 
ning lauljatega 

TV lk 23,  

 teab ja kasutab 
musitseerimisel 
mõisteid fermaat, 
D.C.al Fine, 1.volt ja 
2.volt. 

 

 Mängib kitarril 
akordsaadet 
lauludele „Frere 
Jaqcues“ ja „Sur 
le pont 
d´Avognon“ 

D ja A akorde kasutades,  

 mängib „Frere 
Jaqcues“ 
meloodiat 
meloodiapillil 
(klaver, 
plokkflööt, 
ksülofon) C-
duuris 

 mängib laulus 
„Frere Jaqcues“ 
kaasa 4-taktilist 
omaloodud 
rütmiostinatot 

 Tunneb ja eristab 
kuulmise järgi prantsuse 
muusikale iseloomulikke 
pille ja kõlasid,  

 võrdleb Prantsuse 
šansooni ja tänapäeva 
popmuusikat, 

 avaldab oma arvamust 
prantsuse muusikast ja 
põhjendab seda suuliselt 
ja kirjalikult 

TV muusika kuulamise päevik  

 Loob 
laulule 
„Frere 
Jaqcues“ 
4-osalise 
liikumisske
emi (üks 
osa 4 takti)  

 Esitab 
laulu 

„Sur le pont 
d´Avognon“, koos 
sobiva liikumisega B-
osas  

 

Rühmatöö 

 loob laulule „Frere 
Jaqcues“4-taktilise 
rütmiostinato, 
valides ise sobivad 
rütmipillid 

 kujundab laulu 
esitusplaani ja 
esitab laulu 
rühmas koos 
liikumise, 
meloodiapilli ning 
saatepillidega. 

 Loob lihtsa 
liikumise „Sur le 
pont d´Avognon“ 
B-osale 

 

 

2 tundi  

 

MUUSIKATEATER V 

EESTI MUUSIKA-

„Kodus“ 

muusika ja sõnad Riine 

 On tutvunud Eesti 
muusikateatri 
arengulooga, Eesti 
lavamuusika tippteoste, 

 mängib kitarril 
akordsaadet 
laulule „Meil on 
elu keset metsa“ 

Paaristöö: 

 leiab informatsiooni ja 

  kujundab laulule 
„Meil on elu keset 
metsa“ 
dünaamilise plaani 
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TEATER 

Lõiming 

eesti keel (verbaalse 
eneseväljendusoskuse 
arendamine),  

kirjandus (laulu teksti 
mõtestamine; M. 
Veske luule; 
funktsionaalse 
lugemisoskuse 
arendamine),  

Läbivad teemad 

kultuuriline identiteet  

(looduslähedus eesti 
rahvusliku identiteedi 
tunnusjoonena),  

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 
(muusika- ja balleti 
õppimisvõimalused 
Eestis).  

Pajusaar  

Lk 110  

Kuulmise järgi.  

 Laulab 
emotsionaalsel
t ja loomuliku 
fraseerimisega 
klaveri ja/või 
fonogrammi 
saatel. 

„Meil on 

elu keset metsa“ 

muusika ja sõnad Jaak 
Tuksam  

lk 115  

Tähtnimedega.  

 Laulab laulu 
stiili ja oma 
hääle omapära 
arvestades 

väljendusrikkalt.  

„Kas tunned maad“ 

Frédéric Bérat, sõnad 
Mihkel Veske  

Kuulmise järgi.  

nende autorite ja 
esitajatega, TV lk 30,  

 leiab IKT abil infot eesti 
muusika- ja 
tantsukoolide kohta, 

 tunneb ja kasutab 
helistiku a-moll astme- 
ja tähtnimesid, 

 kinnistab 
dünaamikamärkide 
tähendust. 

Am ja G akorde 
kasutades,  

 mängib laulule 
„Meil on elu 
keset metsa“ 
rütmisaadet 
raamtrummil või 
djembel. 

esitleb ühte käesoleval 
hooajal kavas olevat 
ooperi-, opereti- või 
balletietendust posteri või 
power point 
presentatsioonina koos 
muusika või videonäitega 

vastavalt ülesandele  

TV lk 31  

www.opera.ee www.vanemuine.ee 

 analüüsib ja annab 
põhjendatud hinnanguid 
klassikaaslaste 
esitlustele 

 

vastavalt laulu 
sõnumile ja esitab 
laulu üksi või 
rühmas lauldes 

http://www.opera.ee/
http://www.vanemuine.ee/
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1 tund 

 

MU ISAMAA, MU 

ÕNN JA RÕÕM 

Laulud kodust ja 
Eestimaast 

Lõiming:  

ajalugu (Eesti riik: 
iseseisvumine ja 
taasiseseisvumine), 
ühiskonnaõpetus 
(ühislaul ja Laulev 
revolutsioon ),  

kirjandus (laulu 
tekstide mõistmine, 
Hando Runneli luule).  

Läbivad teemad:  

kultuuriline identiteet 
(eestlased ja ühislaulu 
traditsioon),  

kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus (ühislaul 
ja kodanikualgatus 
poliitilise korra 
muutumise 
võimalusena).  

 

„Kel on laulud 

laulda“muusika Rein 

Rannap, sõnad Hando 

Runnel 

Lk 112  

Kuulmise järgi.  

 Laulab puhta 
intonatsiooniga
, 
väljendusrikkal
t ja laulu stiili 
arvestades. 

„Mu isamaa, mu õnn ja 
rõõm“ 

Muusika Frederik Pacius, 
sõnad J. V. Jannsen  

Lk 108  

„Eesti lipp“muusika Enn 
Võrk, sõnad Martin Lipp  

Lk 109  

 Kinnistab II ja 
III kooliastme 
ühislauluvara. 

 

 Teab ja oskab 
kasutada mõisteid: 
regilaul, eesti uuem 
rahvalaul, rahvalik laul, 
kunstmuusika,  

 oskab nimetada eesti 
heliloojaid ja 
laulutekstide autoreid, 

 laulab peast III 
kooliastme 
kohustuslikke laule „Mu 
isamaa, mu õnn ja 
rõõm “, „Eesti lipp“, 
„Kas tunned maad“ 

 

  Analüüsib kaaslaste 
lauluesitusi,  

 väljendab ning 
põhjendab oma arvamust 
kokkulepitud 
hindamisskaalale 
tuginedes.  

 

  Valib esitamiseks 
ühe isamaalise 
laulu, kujundab 
selle 
esinemisplaani 
ning esitab üksi või  

rühmas lauldes peast.  

 

 

1 tund RAHVASTE 

MUUSIKA III 

AAFRIKA 

„Si-si“ 

Kongo rahvalaul  

 iseloomustab aafrika 
muusikat, kasutades 
mõisteid rituaalid, 
rütmika, polürütmia, 
pentatoonika, 

 mängib laulule 
„Si-si“ kaasa 
rütmiostinatot lk 
122 (agoogo, 
kõlapulgad, 
kõsristi, guiro, 

 on tutvunud aafrika 
rahvapillide trummid, 
kõristid, pöidlaklaver, 
kora, ksülofonid ja 
rahvamuusika kõlaga,  

 Esitab 
laulu koos 
liikumisega  

 Loob laulule 
„Ikaboyé“ 2-
taktilise 
rütmiostinato 
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Lõiming 

geograafia (Aafrika- 
Kongo riik, Lõuna-
Aafrika-Suulu),  

ajalugu (afro-ameerika 
muusika juured ),  

kehaline kasvatus 
(kehatunnetus ja 
koordinatsioon 
muusikalises 
liikumises)  

Läbivad teemad 

väärtused ja kõlblus 

(kultuuriline 
mitmekesisus ja 
muusikaline 
kultuuripärand kui  

väärtus),  

kultuuriline identiteet 

(rahvamuusika 
identiteedi 
kujundajana).  

 

Lk 122  

Kuulmise järgi.  

 Laulab laulu 
stiili 
arvestades 
loomuliku 
kehahoiu ja 
õige 
fraseerimisega
, 

 arendab 
mitmehäälsuse 
taju, 

3-häälset kaanonit 
lauldes  

„Ikaboye“ 

Suulu rahvaviis  

Lk 125  

Astmenimede ja 
rütmisilpidega.  

 Laulab vaba 
tunnetusega, 
laulu rütme 
rõhutades, 

 tunnetab ja 
naudib 
rahvalaulude 
omapära, 

 

ostinato,sünkoop 

TV lk 33  

 tunneb bassivõtit ja 
nootide asukohti 
bassivõtmes TV lk 10, 

 tunneb ja kasutab 
musitseerimisel 
helistikku G-duur 
tunnuseid, tähtnimesid 
ja põhiakorde 

 

trumm ja 
djembe),  

 mängib kitarril 
laulule „Si-si“ 
akordsaadet 
kitarril D, G, A7 
akorde 
kasutades. 

 Lisab laulule 
„Ikaboyé“rütmi-
ostinato 

 leiab ja iseloomustab 
kuulates aafrika 
muusikale omaseid 
tunnuseid vastavalt 
ülesannetele 

Kuula ja mõtle kaasa õp. lk 212  

 

a) kehapillil  

b) rütmipillidel  

 Loob laulule 
„Ikaboyé“ lihtsa 2-
taktilise (4-
sammulise) 
liikumise ja 
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1-2 

tundi 

JAZZ I 

Jazz-muusika stiiilid 
ja põhijooned 

Lõiming 

ajalugu, 

ühiskonnaõpetus 
(jazzi stiilide tekkimise 
ühiskondlik-poliitiline 
taust 20. sajandil),  

kirjandus 
(funktsionaalse 
lugemisoskuse 
arendamine).  

Läbivad teemad 

väärtused ja kõlblus 
(loomingulisuse 
väärtustamine),  

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 
(jazzmuusik kui 
elukutse).  

„Sing and Swing“ 

Muusika ja sõnad 
LorenzMaierhofer  

Lk 156  

Kuulmise järgi, osa nr 2 
astme- ja tähtnimedega.  

 Laulab 
muusikapala 
stiili 
tunnetades, 

 arendab 
mitmehäälsuse 
taju kaanonit 
lauldes. 

„Mul meeles veel on 
suveteed“ või „Helmi“ 

Muusika Raimond Valgre 
sõnad  

Muusikaõpik 7. klassile lk 
10  

 kinnistab 
õpitud laulu, 

 omandab 
ühislauluvara. 

 

 On tutvunud 
jazzmuusika 
põhijoontega ning 
kasutab jazzmuusika 
iseloomustamisel 
mõisteidimprovisatsioo
n, 12-taktiline 
bluusivorm, tämber, 
blue notes, 
akordijärgnevus, sving, 

 tunneb ja kasutab 
musitseerimisel 
mõisteid kromatism 
sünkoop, pidekaar, 
bassivõti,  

 teab ja kasutab 
musitseerimisel 
helistiku D-duur 
tunnuseid, astme-ja 
tähtnimesid  

TV lk 34  

 Mängib laulule 
„Sing and 
Swing“ 

rütmiostinatot õp lk 157 
trummidel või djembel,  

 mängib plaatpillil 
(bassksülofon) 
või klaveril 
kaasa 
bassinoote lk 
157 bassivõtme 
partii akordidele 
tuginedes. 

 Mängib kitarril 
laulu „Mul 
meeles veel on 
suveteed“ 
või„Helmi“ 
akordsaadet, 

 saadab laulu 
kehapillil. 

 

Iga õpilane valib ühe jazzmuusika 

stiili õp lk 127, koostab ettekande 

ning esitleb muusikastiili 

klassikaaslastele koos 

muusikanäitega. 

Juhend TV lk 53  

 on tutvunud jazzmuusika 
levinumate 
esituskoosseisu-dega ja 
soolopillidega 

 iseloomustab kuulatud 
muusikanäiteid 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades 

TV muusika kuulamise päevik  

  Loob R. Valgre 
laulule lihtsa 
rütmiostinato 
kehapillil. 

1 tund JAZZ II 

Ragtime,, Blues, New 

„Backwater Blues“ 

Sõnad ja muusika Bessie 

 Tunneb ja kasutab 
musitseerimisel 
mõisteid blues-helilaad, 

 Mängib kitarril 
või klaverillaulu 
„Backwater 

 Oskab koostada 
ettekannet visuaalsete 
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Orleansi jazz 

Lõiming 

eesti keel (verbaalse 
väljendusoskuse 
arendamine 
ettekannete 
koostamisel ja 
esitamisel),  

inglise keel (teksti 
mõistmine ja hääldus).  

Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 
(maailma kultuurilise 
mitmekesisuse 
teadvustamine, 
väärtustamine),  

teabekeskkond (info 
leidmine 
andmebaasidest, 
autorikaitse 
küsimused),  

tehnoloogia ja 
innovatsioon 
(virtuaalne klaviatuur).  

Smith  

Lk 133  

Tähtnimedega.  

 Laulab 
muusikapala 
stiili 
arvestades 
loomuliku 
kehahoiu ja 
fraseerimisega
. 

 

helistikke C-duur, G-
duur,  

alteratsioonimärgid (diees, 
bemoll, bekarr),  

 on tutvunud ja kasutab 
muusika 
iseloomustamisel 
mõisteid afro-ameerika 
muusika, spirituaal, 
gospel, ragtime, off-
beat, bluus, blue notes, 
bluesi helirida, 12-
taktiline bluusivorm, 

 oskab nimetadaõpitud 
jazzmuusika stiilide 
tuntud esindajaid 
(S.Joplin, B.Smtih, 
M.Waters, L. Armstrong 
jt)  

TV lk 36-37  

 

Blues“ 
akordsaadet  

C, F, G akorde kasutades 
TV lk 37  

 mängib 
klahvpillil bluus-
helirida C-duuris 

(Virtualkeyboard)  

 

kommunikatsiooni  

vahendite abil (power-point),  

 leiab ja analüüsib 
kuulatud ettekannete 
ning muusikanäidete 
põhjal ragtime ´i, bluusi ja 
New Orleansi jazzile 

omaseid tunnuseid,  

 iseloomustab kuulatud 
muusikanäiteid 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades 

TV muusika kuulamise päevik.  

2 tundi 

 

JAZZ III 

Dixieland, chicago 
jazz, sving 

Lõiming 

eesti keel (verbaalse 
väljendusoskuse 
arendamine 

„Sentimental 

Journey“muusika Les 

Brown-Ben Homer, 

sõnad Bud Green 

LK 149  

Kuulmise järgi.  

 Tunneb ja kasutab 
musitseerimisel 
helistikke G-duur, e-
moll ja mõisteidblue 
notes,2/2 taktimõõt,  

alteratsioonimärgid (diees, 
bemoll, bekarr),  

 on tutvunud ja kasutab 

 Tunnetab ja 
väljendab laule 
saates keha- ja 
rütmipillidel 
svingi rütmi 
(trummid, 
bongod, 
djembed, 
marakaad).  

 Oskab koostada 
ettekannet visuaalsete 
kommunikatsiooni  

vahendite abil (power-point)  

 leiab ja analüüsib 
kuulatud ettekannete 
ning muusikanäidete 
põhjal dixielandile, 

  Loob 4-taktilise 
svingistiilis 
rütmiostinato 
laulule „I Don ´t 
Mean a Thing“  

http://www.virtualkeyboard.com/
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ettekannete 
koostamisel ja 
esitamisel),  

inglise keel (teksti 
mõistmine ja hääldus).  

Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 
(Ameerika kultuuriline 
mitmekesisus kui 
väärtus),  

teabekeskkond 
(andmebaaside 
kasutamine info 
leidmiseks, 
autoriõigused).  

 

 Laulab svingi 
stiili 
tunnetades 
loomuliku 
hingamise ja 
fraseerimisega
. 

„I Don ´t Mean a Thing“ 
muusika Duke Ellington, 
sõnad Irving Mills  

LK 158  

Kuulmise järgi.  

 Laulab svingi 
stiili 
tunnetades, 

 laulab soolot 
oma hääle 
omapära 
arvestades 
väljendusrikkal
t. 

 

jazzmuusika 
iseloomustamisel 
mõisteid break, off-
beat, dixieland, chicago 
jazz, sving, 
arranžeerimine, 
sümfooniline jazz, big 
band,  

 oskab nimetadaõpitud 
jazzmuusika stiilide 
tuntud esindajaid  

TV tabel lk 38 -39  

chicago jazzile ja svingile  

iseloomulikke tunnuseid,  

 iseloomustab kuulatud 
muusikanäiteid 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades vastavalt 

ülesandele  

Kuula ja mõtle kaasa õp lk 144.  

1 -2 

tundi 

JAZZ IV 

Bebop, cool jazz, 
hard bop 

Lõiming 

eesti keel (verbaalse 
väljendusoskuse 
arendamine 
ettekannete 
koostamisel ja 

„Keegi armastab 

mind“muusika George 

Gershwin, sõnad Heldur 

Karmo 

Lk 197  

Kuulmise järgi.  

 Laulab 
loomuliku 
kehahoiu ja 

 Tunneb ja kasutab 
musitseerimisel 
helistiku F-duur, D-
duur,  

 on tutvunud ja kasutab 
muusika 
iseloomustamisel 
mõisteid bebop, cool 
jazz, hard bop, rhytm´ n 
blues, afro-ameerika, 
break, off-beat, 
modernne jazz,  

 Mängib 
klahvpillil 
(süntesaatoril)  

laulu „Teema 
variatsioonidega“ 

meloodiat , kasutades 
erinevaid tämbreid  

TV lk 43,  

 Oskab koostada 
ettekannet visuaalsete 
kommunikatsiooni  

vahendite abil (power-point)  

 leiab ja analüüsib 
kuulatud ettekannete 
ning muusikanäidete 
põhjal bebopi, cool jazzi, 
hard bop´ile,  

  Improviseerib 
laulule  

„Teema variatsioonidega“ 

8-taktilise variatsiooni 
vastavalt ülesandele  

TV lk 43  
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esitamisel),  

kirjandus (laulu teksti 
mõistmine,)  

Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 
(maailma kultuurilise 
mitmekesisuse 
teadvustamine),  

teabekeskkond 
(andmebaaside 
kasutamine info 
leidmiseks, 
autoriõigused).  

 

hingamisega 
laulu stiili 
arvestades. 

„Teema 
variatsioonidega“ 

Idee Will Schmidt  

TV lk 43  

Astme- ja tähtnimedega, 
rütmisilpidega.  

 Kasutab 
musitseerides 
muusikalisi 
teadmisi ja 
oskusi. 

 

 oskab nimetadaõpitud 
jazzmuusika stiilide 
tuntud esindajaid  

TV tabel lk 38 -39  

 

 loob ja mängib 
laulu „Teema 
variatsioonidega
“ 

burdoon- saadet klahvpillil 
või plaatpillil.  

 

omaseid tunnuseid,  

 iseloomustab kuulatud 
muusikanäiteid 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades 

TV muusika kuulamise päevik  

 kujundab laulule 

„Teema variatsioonidega“ 

esitusplaani ja esitab laulu 
rühmades  

 

 

1 tund JAZZ V 

Free jazz jazz rock, 
tänapäeva jazzi stiilid 

Lõiming 

eesti keel (verbaalse 
väljendusoskuse 
arendamine 
ettekannete 
koostamisel ja 
esitamisel),  

kirjandus (kevade 
teema eesti luuletajate 
loomingus).  

„Kevad Kadriorus“ 

Muusika Hans Hindpere, 
sõnad Maimu Linnamägi  

Lk 184  

Kuulmise järgi.  

 Laulab 
solistina ja 
rühmas oma 
hääle omapära 
arvestades, 

 arendab 
mitmehäälsuse 
taju (2-3 

 Tunneb ja kasutab 
musitseerimisel F-duur 
helistikku,  

 on tutvunud ja kasutab 
muusika 
iseloomustamisel 
mõisteid free jazz, vaba 
improvisatsioon, fusion, 
jazzrock, world jazz, 
hip-hop jazz, free funk, 
No wave, drum ń bass 
jazz jne,  

 oskab nimetadaõpitud 
jazzmuusika stiilide 
tuntud esindajaid  

TV tabel lk 38 -39  

 

  Oskab koostada 
ettekannet visuaalsete 
kommunikatsiooni  

vahendite abil (power-point)  

 leiab ning analüüsib 
kuulatud ettekannete 
ning muusikanäidete 
põhjalfree jazzile, jazz 
rockile ja tänapäeva jazzi 
stiilidele  

omaseid tunnuseid,  

 iseloomustab kuulatud 
muusikanäiteid 
muusikalist 
oskussõnavara 

  Leiab eesti 
luuletaja kevade 
teemalise 
luuletuse, avab 
selle sisu 
muusikalisi 
väljendusvahendei
d kasutades 
(dünaamiline 
plaan, pillide valik, 
ilmekas esitamine)  
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Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 
(maailma kultuurilise 
mitmekesisuse 
teadvustamine),  

teabekeskkond 
(andmebaaside 
kasutamine info 
leidmiseks, 
autoriõigused).  

häälne C-osa). kasutades 

TV muusika kuulamise päevik  

1-2 

tundi  

EESTI JAZZ 

Lõiming 

eesti keel (verbaalse 
väljendusoskuse 
arendamine 
ettekannete 
koostamisel ja 
esitamisel),  

kirjandus (teksti 
sõnumi mõistmine, 
funktsionaalse 
lugemisoskuse 
arendamine; H. Karmo 
laulutekstid)  

Läbivad teemad:  

kultuuriline identiteet 
(eesti jazzmuusikute  

panus eesti muusikas),  

teabekeskkond 
(andmebaaside 
kasutamine info 
leidmiseks, 

„Kaks kuukiirt mu 

toas“ 

muusika  

Arne Oit, sõnad Heldur 
Karmo  

Lk 168  

Kuulmise järgi.  

 Laulab 
emotsionaalsel
t, õige 
fraseerimise ja 
loomuliku 
kehahoiuga. 

„Ees on meil nüüd 
teeleminek“ muusika K. 
Gärtner, sõnad Heldur 
Karmo  

Lk 188  

Kuulmise järgi.  

 On tutvunud eesti 
jazzmuusika 
arengulooga,  

 oskab nimetada eesti 
jazzi olulisi sündmusi ja 
tuntud muusikuid, 

 leiab õpikust H. Karmo 
lauluteksti, analüüsib 
selle sõnumit, 

Rühmatöö  

TV lk 40-41  

 tunneb ja kasutab 
musitseerimisel 
helistikke d-moll, F-
duur, D-duur, triool, 
segno, latern. 

 Mängib laulule 
„Ees on meil 
nüüd 
teeleminek“ 
omaloodud 
rütmiostinatot 
Orff-
instrumentaariu
mi kasutades.  

 

 Oskab koostada 
ettekannet visuaalsete 
kommunikatsiooni  

vahendite abil (power-point)  

 leiab ning analüüsib 
kuulatud ettekannete 
ning muusikanäidete 
põhjalEesti 
jazzmuusikale 

omaseid tunnuseid,  

 iseloomustab kuulatud 
muusikanäiteid 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades 

TV muusika kuulamise päevik  

 Rühmatöö: 

 loob laulule „Ees 
on meil nüüd 
teeleminek“ kaks 
erinevat (salmile ja 
refräänile sobivad) 
2-taktilist 
rütmiostinatot Orff-
instrumentaariumi 
kasutades 
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autoriõigused).  

 

 Laulab 
svingistiilis 
oma hääle 
omapära 
arvestades 
solistina ning 
rühmas. 

1 tund Eesti Kontserdi 

koolikontsert 

Lõiming:  

eesti keel (verbaalse 
väljendusoskuse 
arendamine 
retsensiooni 
kirjutamisel; 
infokanalite 
kasutamise oskus).  

Läbivad 
teemad:väärtused ja 
kõlblus (isiklike 
kogemuste ja 
emotsioonide 
loominguline 
väljendamine),  

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 
(muusikaga seotud 
elukutsed),  

teabekeskkond 
(lisainfo leidmine 
leksikonidest, 
internetist).  

 

  Omandab kontserti 
kuulates teadmisi 
esitletud pillide, 
muusikastiili ja/teema 
kohta.  

 

  Arutleb kontserdil 
kuuldud muusika üle  

 analüüsib kuuldut/nähtut 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades, 

 põhjendab oma arvamust 
kirjalikult vastavalt 
retsensiooni kirjutamise 
juhendile 

TV lk 52  

  

2 tundi  FILMIMUUSIKA „Mässajate laul“  On tutvunud ja oskab 
nimetada tuntud 

 Kasutab 
muusika-

 Analüüsib ja arutleb 
kuulatud filmimuusika 

  Loob Arvo Pärdi 
„Peegel peeglis“ 
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Lõiming 

kirjandus 
(kirjandusteosed filmi 
stsenaariumite 
alusena, laulu teksti 
mõistmine),  

ajalugu (filmikunsti ja 
muusika arengust 
20.sajandil),  

kunst (kunstniku roll 
filmi loomisel).  

Läbivad teemad 

tehnoloogia ja 
innovatsioon (uued 
tehnoloogiad 
filmitööstuses),  

teabekeskkond 
(kaasaegsed helilise ja 
visuaalse 
kommunikatsiooni 
väljendusvahendid, 
keskkonna heliline ja 
visuaalne 
kujundamine, 
autorikaitse 
küsimused),  

kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus (oma 
loominguliste ideede 
elluviimine 
kaasaegsete IKT  

vahendite abil).  

 

Muusika Uno Naissoo  

Sõnad Paul -Erik 
Rummo  

Lk 180  

Kuulmise järgi.  

 Laulab 
loomuliku 
kehahoiu ja 
selge 
diktsiooniga, 
ilmekalt. 

„My Heart Will Go On“ 
muusika ja sõnad James 
Horner-Will Jennings  

Lk 182  

Kuulmise järgi.  

 Laulab 
emotsionaalsel
t, muusikapala 
stiili 
arvestades. 

 

filmimuusika autoreid 
Eestis ja välismaal,  

 teab ja kasutab 
filmimuusikat 
iseloomustades 
väljendeid 
helioperaator, 
helirežissöör, 
heliefektid, 
originaalmuusika, 
helindamine, montaaž, 
filmipartituur, helirežii, 
soundtrack  

TV lk 45  

 kasutab 
musitseerimisel 
teadlikult muusikalisi 
teadmisi ja oskusi 
(laulude vorm, 
kordused, taktimõõdud, 
helistikud). 

 

instrumente 
(Orff-
instrumentaariu
mi, plaatpille, 
meloodiapille) 
filmilõigu 
helindamisel.  

näidete üle muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades  

 põhjendab oma arvamust 

TV muusika kuulamise päevik  

muusikat kuulates 
lühikese 
filmistsenaariumi 
vastavalt muusika 
iseloomule  

vastavalt ülesandele  

TV lk 44  

Rühmatöö:  

 väljendab sobiva 
muusika ja helide 
abil pildi sõnumit 
(salvestab telefoni 
või kaameraga 
lühikese episoodi 
ümbritsevast 
keskkonnast) 

 leiab episoodile 
sobivad 
taustahelid ja 
muusika, 
kasutades nii 
muusikaklassi kui 
nutitelefoni ja IKT 
võimalusi) 
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2 tundi KEVAD MUUSIKAS 

Lõiming :  

kirjandus (laulu teksti 
mõistmine),  

eesti keel 
(funktsionaalne 
lugemisoskus),  

ajalugu (muusad 
antiikmütoloogias).  

Läbivad teemad:  

väärtused ja kõlblus 

(Raimond Valgre 
muusikaline pärand),  

kultuuriline identiteet 
(ühine lauluvara)  

 

„Muusa“ 

Muusika ja sõnad Sven 
Lõhmus  

Lk 195  

Kuulmise järgi.  

 Laulab üksi või 
rühmas 
emotsionaalsel
t laulu stiili 
arvestades. 

„Saaremaa valss“ 

Muusika Raimond 
Valgre, sõnad Debora 
Vaarandi  

Lk 188  

Kuulmise järgi.  

 Laulab 
hoogsalt ja 
emotsionaalsel
t oma hääle 
eripära 
arvestades. 

 

 Valib vastavalt oma 
võimetele ning 
eelistustele peast 
esitamiseks II 
poolaastal õpitud laulu  

(valik:„Muusa“, „Saaremaa valss“, 
„Mässajate laul“, „Kaitseta“, 
„Keegi armastab mind“, „Ees on 
meil nüüd teeleminek“, „Kevad 
Kadriorus“), 

 oskab nimetada laulude 
loojaid ja sõnade 
autoreid 

TV lk 50,  

 omandab 
ühislauluvara, 

 analüüsib enda 
õpitulemusi muusikas 
õppeaasta jooksul 
Refleksioon TV lk 46 

 Rakendab laule 
saates 
lihtsamaid 
kitarrimängu 
võtteid, kasutab 
vajadusel 
tabulatuuri.  

 kasutab keha- 
rütmi- või 
plaatpille 
kaasmängudes 
vastavalt oma 
valitud laulule 
eel- ja 
vahemängud, 
rütmiostinatod), 

 kasutab 
muusikat 
esitades 
muusikalisi 
teadmisi ja 
oskusi. 

 Eristab kuulmise järgi 
pop-, rock-, ja 
džässmuusikat,  

 arutleb muusika üle ja 
analüüsib seda 
muusikalist 
oskussõnavara 
kasutades, 

 tunneb autoriõigusi ja 
nendega kaasnevaid 
kohustusi intellektuaalse 
omandi kasutamisel. 

 analüüsib ja hindab 
vastavalt 
hindamisskaalale enda 
ning kaaslaste laulu 
esitusi. 

 

  Kujundab 
esitamiseks valitud 
laulule 
esitusplaani 
(sissejuhatus, eel-
,vahe-ja 
järelmäng, sobivad 
saate-
instrumendid ) 
ning esitab laulu 
klassikaaslastele 
üksi või rühmas 
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I klass – kunstiõpetus 

Õpetuse eesmärgid  

1. klassi õpilane: 

*  tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; 

*  kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma; 

*  vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid; 

*  kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid; 

*  kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt; 

*  vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut. 

Õppesisu 

*  kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul; 

*  kujundamine -  objektile esteetilise lisaväärtuse andmine; 

*  tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine; 

*  kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist. 
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Õppetegevus 

*  antakse õpilasele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning tal on võimalus         väljendada  oma maailmanägemist; 

*  suunatakse õpilast vaatlema ning voolides, joonistades, maalides ja meisterdades kasutab laps   vaatlustel tehtud tähelepanekuid; 

*  kasutatakse teemasse sisseelamiseks mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist jne; 

*  arvestatakse, e õpilase jaoks on oluline loomiseks ja lahenduste leidmiseks teha katsetusi ning avastusi, otsida ja saada vastuseid tekkinud küsimustele, omandatud 

oskusi rakendada ja loovalt kombineerida; 

* julgustatakse õpilast kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö mitmekesistamiseks ning ergutatakse õpilase kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et säiliks 

lapse isikupärane eneseväljendus; 

*  viiakse kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutatakse kunstitegevust teiste õppeainetega lõimides, joonistatakse nii paberile, kivile, puidule, liivale või 

kombineeritakse erinevaid materjale; 

*  suunatakse õpilast tehtut analüüsima, selgitama, miks ta kujutas esemeid, nähtusi just sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga rahule jäi. 

Kaaslaste töödesse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsitakse nii laste töid kui ka kunstiteoseid ning põhjendatakse oma hinnangut. 

Õpitulemused 

1. klassi õpilane: 

*  leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil; 

*  väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja fantaasiaid; 
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*  kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid; 

*  kujutab elusolendeid ja esemeid neile iseloomulike tunnuste kaudu; 

*  keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö; 

*  loob esemeid erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades ning räägib nende otstarbest; 

*  koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme kaunistamiseks; 

*  kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu; 

*  tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest ja tegevusest; 

*  oskab end häälestada õppeülesandega toimetulemisele, ei jäta tööd pooleli. 

Hindamine  

Hindamine kui positiivne töövahend: 

*arvestada tööülesande täitmise taset;  

*lähtuda õpilase isiklikust arengust; 

*toetada eneseväärikustunde arengut; 

*õpilane peab olema teadlik hindamiskriteeriumitest; 
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*oluline on innustav tagasiside. 

2010. aasta riikliku õppekava järgi liigitub hindamine kujundavaks ja kokkuvõtvaks hindamiseks.  

Kujundav hindamine  

 jälgib õpilase arengut,  

 keskendub protsessile, 

 aitab eesmärke seada. 

 

Kujundava hindamisena mõistetakse õppeperioodi kestel toimuvat hindamist, analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse 

õpilastele tagasisidet õppimise tulemuslikkuse kohta, motiveeritakse ja suunatakse õpilasi edasisel õppimisel (aidates neil teadvustada oma vajadusi, seniseid saavutusi 

ning vajakajäämisi) ja kavandatakse järgnevad eesmärgid. Kujundava hindamise ülesandeks on õpilase arengu ergutamine, toetamine ja tema õpitulemuste parandamine. 

Kokkuvõttev hindamine 

 teeb kokkuvõtte õpilase arengust,  

 keskendub lõpptulemusele, 

 on aluseks õppe edasisele kavandamisele. 

 

Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine veerandihinneteks ning veerandihinnete koondamine aastahinneteks. Üldjuhul esitatakse koondhinded viie palli 

süsteemis (Põhikooli riiklik õppekava, 8. jagu, § 19–22).  

 

Üks võimalus hindamise objektiivsemaks muutmisel on võimalikult täpsete hindamisskaalade kasutamine.  Õpilastel on lihtsam aru saada, mida neilt oodatakse, milliste 

teadmiste ja oskuste eest ning kuidas täpselt hinne kujuneb.    
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II klass – kunstiõpetus 

Õpetuse eesmärgid  

2. klassi õpilane: 

*  tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; 

*  kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma; 

*  vaatleb, kirjeldab, tunnetab ja kujundab ümbritsevat; 

*  suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpituid teadmisi ja tehnikaid; 

*  analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades  omandatud ainealast 

terminoloogiat ning põhjendab oma arvamust; 

Õppesisu 

Kunsti käsitletakse visuaalse ning sotsiaalse keskkonna osana. Kunst kui õppeaine on oma olemuselt mittelineaarne, õppesisu punkte käsitletakse õppes omavahel tihedalt 

põimunult.  

*  kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul; 

*  kujundamine -  objektile esteetilise lisaväärtuse andmine; 

*  tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine; 
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*  kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist. 

Kunstiõppe siht on omandada visuaalne haridus ning arendada mõtlemis-, koostöö- ja 

eneseväljendusoskusi, et toetada isiksuslikku arengut ning toimetulekut tänapäevases 

mitmekultuurilises muutuvas maailmas. Kunst võimaldab õpilasel tunnetada endas loojat ning 

toetab seeläbi aktiivse maailmavaate omaksvõttu ja ettevõtlikku ellusuhtumist. 

Aine õppimise osad on: 

1) uurimine ja oma ideede arendamine; 

2) väljendusvahendite loov rakendamine; 

3) mõtestamine ja refleksioon. 

Ülalnimetatud õppimise osad on omavahel orgaaniliselt ja tihedalt põimunud – õpilase loova ning iseseisva mõtlemisoskuse arenemine ja uute teadmiste omandamine 

kinnistuvad praktilise loovtegevuse kaudu.  

Oskuste kujunemine on järjepidev protsess ja oma kogemustega seostatakse teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva kunsti sidemetest, ruumilise 

keskkonna disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadest.  

Oluline on avastada ja luua seoseid teistes õppeainetes käsitletavate ajastute ja teemadega. Kunsti käsitletakse nii omaette väärtussüsteemi kui ka võtmena ümbritseva elu 

mõtestamiseks, mõistmiseks ja tunnetamiseks. Nii ajaloo kui ka nüüdiskunsti mõistmisele annavad aluse õppekäigud muuseumidesse ja galeriidesse. Kunstiajaloost 

näidete valikul lähtutakse üldisematest teemadest ega taotleta kronoloogilise ülevaate andmist. Peamine on luua sild mineviku ja nüüdisaja nähtuste vahel.  

Kõigiteemade käsitlemisel tuuakse võimalikult palju näiteid kunstist ja visuaalsest kultuurist Eestis ja mujal maailmas. 
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Õppetegevus 

*lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

*võimaldatakse õppida üksi ja rühmas, kasutades erinevaid õppemeetodeid ning arvestades 

õpilaste erinevaid õpistiile; 

* kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad õpilaste huvisid ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

* kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: ateljee, loodus- ja linnakeskkond, muuseumid, 

näitused, arvutiklass, virtuaalkeskkond jne; 

* rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid materjale ning töövahendeid; 

* seostatakse õppesisu näidetega nii Eesti kui ka maailma kunstist ja rahvakultuuris 

*  antakse õpilasele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning tal on võimalus         väljendada  oma maailmanägemist; 

* julgustatakse õpilast kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö mitmekesistamiseks ning ergutatakse õpilase kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et säiliks 

lapse isikupärane eneseväljendus; 

*  viiakse kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutatakse kunstitegevust teiste õppeainetega lõimides, joonistatakse nii paberile, kivile, puidule, liivale või 

kombineeritakse erinevaid materjale; 
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*  suunatakse õpilast tehtut analüüsima, selgitama, miks ta kujutas esemeid, nähtusi just sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga rahule jäi. 

Kaaslaste töödesse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsitakse nii laste töid kui ka kunstiteoseid ning põhjendatakse oma hinnangut. 

Õpitulemused 

2. klassi õpilane: 

*  leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil; 

*  väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja fantaasiaid; 

*  kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid; 

*  kujutab elusolendeid ja esemeid neile iseloomulike tunnuste kaudu; 

*  keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö; 

*  loob esemeid erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades ning räägib nende otstarbest; 

*  koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme kaunistamiseks; 

*  kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu; 

*  tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest ja tegevusest; 

*  oskab end häälestada õppeülesandega toimetulemisele, ei jäta tööd pooleli. 
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Hindamine  

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. 

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära. Õpilane peab 

teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida 

hindamisel ei arvestata. 

2010. aasta riikliku õppekava järgi liigitub hindamine kujundavaks ja kokkuvõtvaks hindamiseks.  

Kujundav hindamine  

 jälgib õpilase arengut,  

 keskendub protsessile, 

 aitab eesmärke seada. 

Kujundava hindamisena mõistetakse õppeperioodi kestel toimuvat hindamist, analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse 

õpilastele tagasisidet õppimise tulemuslikkuse kohta, motiveeritakse ja suunatakse õpilasi edasisel õppimisel (aidates neil teadvustada oma vajadusi, seniseid saavutusi 

ning vajakajäämisi) ja kavandatakse järgnevad eesmärgid. Kujundava hindamise ülesandeks on õpilase arengu ergutamine, toetamine ja tema õpitulemuste parandamine. 

Kokkuvõttev hindamine 

 teeb kokkuvõtte õpilase arengust,  

 keskendub lõpptulemusele, 

 on aluseks õppe edasisele kavandamisele. 

Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine veerandihinneteks ning veerandihinnete koondamine aastahinneteks. Üldjuhul esitatakse koondhinded viie palli 

süsteemis (Põhikooli riiklik õppekava, 8. jagu, § 19–22).  

Üks võimalus hindamise objektiivsemaks muutmisel on võimalikult täpsete hindamisskaalade kasutamine.  Õpilastel on lihtsam aru saada, mida neilt oodatakse, milliste 

teadmiste ja oskuste eest ning kuidas täpselt hinne kujuneb.    
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III klass – kunstiõpetus 

Õpetuse eesmärgid  

3. klassi õpilane: 

*  tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; 

*  kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma; 

*  vaatleb, kirjeldab, tunnetab ja kujundab ümbritsevat; 

*  suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpituid teadmisi ja tehnikaid; 

*  analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades  omandatud ainealast 

terminoloogiat ning põhjendab oma arvamust; 

 

 

Õppesisu 

Kunsti käsitletakse visuaalse ning sotsiaalse keskkonna osana. Kunst kui õppeaine on oma olemuselt mittelineaarne, õppesisu punkte käsitletakse õppes omavahel tihedalt 

põimunult.  
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*  kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul; 

*  kujundamine -  objektile esteetilise lisaväärtuse andmine; 

*  tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine; 

*  kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist. 

Kunstiõppe siht on omandada visuaalne haridus ning arendada mõtlemis-, koostöö- ja 

eneseväljendusoskusi, et toetada isiksuslikku arengut ning toimetulekut tänapäevases 

mitmekultuurilises muutuvas maailmas. Kunst võimaldab õpilasel tunnetada endas loojat ning 

toetab seeläbi aktiivse maailmavaate omaksvõttu ja ettevõtlikku ellusuhtumist. 

Aine õppimise osad on: 

1) uurimine ja oma ideede arendamine; 

2) väljendusvahendite loov rakendamine; 

3) mõtestamine ja refleksioon. 

Ülalnimetatud õppimise osad on omavahel orgaaniliselt ja tihedalt põimunud – õpilase loova ning iseseisva mõtlemisoskuse arenemine ja uute teadmiste omandamine 

kinnistuvad praktilise loovtegevuse kaudu.  

Oskuste kujunemine on järjepidev protsess ja oma kogemustega seostatakse teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva kunsti sidemetest, ruumilise 

keskkonna disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadest.  
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Oluline on avastada ja luua seoseid teistes õppeainetes käsitletavate ajastute ja teemadega. Kunsti käsitletakse nii omaette väärtussüsteemi kui ka võtmena ümbritseva elu 

mõtestamiseks, mõistmiseks ja tunnetamiseks. Nii ajaloo kui ka nüüdiskunsti mõistmisele annavad aluse õppekäigud muuseumidesse ja galeriidesse. Kunstiajaloost 

näidete valikul lähtutakse üldisematest teemadest ega taotleta kronoloogilise ülevaate andmist. Peamine on luua sild mineviku ja nüüdisaja nähtuste vahel.  

Kõigiteemade käsitlemisel tuuakse võimalikult palju näiteid kunstist ja visuaalsest kultuurist Eestis ja mujal maailmas. 

 

Õppetegevus 

*lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

 

*võimaldatakse õppida üksi ja rühmas, kasutades erinevaid õppemeetodeid ning arvestades 

õpilaste erinevaid õpistiile; 

 

* kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad õpilaste huvisid ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

 

* kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: ateljee, loodus- ja linnakeskkond, muuseumid, 

näitused, arvutiklass, virtuaalkeskkond jne; 
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* rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid materjale ning töövahendeid; 

* seostatakse õppesisu näidetega nii Eesti kui ka maailma kunstist ja rahvakultuuris 

*  antakse õpilasele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning tal on võimalus         väljendada  oma maailmanägemist; 

* julgustatakse õpilast kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö mitmekesistamiseks ning ergutatakse õpilase kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et säiliks 

lapse isikupärane eneseväljendus; 

*  viiakse kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutatakse kunstitegevust teiste õppeainetega lõimides, joonistatakse nii paberile, kivile, puidule, liivale või 

kombineeritakse erinevaid materjale; 

*  suunatakse õpilast tehtut analüüsima, selgitama, miks ta kujutas esemeid, nähtusi just sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga rahule jäi. 

Kaaslaste töödesse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsitakse nii laste töid kui ka kunstiteoseid ning põhjendatakse oma hinnangut. 

 

Õpitulemused 

3.  klassi õpilane: 

*  leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil; 

*  väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja fantaasiaid; 

*  kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid; 
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*  kujutab elusolendeid ja esemeid neile iseloomulike tunnuste kaudu; 

*  keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö; 

*  loob esemeid erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades ning räägib nende otstarbest; 

*  koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme kaunistamiseks; 

*  kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu; 

*  tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest ja tegevusest; 

*  oskab end häälestada õppeülesandega toimetulemisele, ei jäta tööd pooleli. 

 

 

Hindamine  

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. 

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära. Õpilane peab 

teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida 

hindamisel ei arvestata. 

 

 



 

102 

 

 

2010. aasta riikliku õppekava järgi liigitub hindamine kujundavaks ja kokkuvõtvaks hindamiseks.  

Kujundav hindamine  

 jälgib õpilase arengut,  

 keskendub protsessile, 

 aitab eesmärke seada. 

 

Kujundava hindamisena mõistetakse õppeperioodi kestel toimuvat hindamist, analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse 

õpilastele tagasisidet õppimise tulemuslikkuse kohta, motiveeritakse ja suunatakse õpilasi edasisel õppimisel (aidates neil teadvustada oma vajadusi, seniseid saavutusi 

ning vajakajäämisi) ja kavandatakse järgnevad eesmärgid. Kujundava hindamise ülesandeks on õpilase arengu ergutamine, toetamine ja tema õpitulemuste parandamine. 

 

Kokkuvõttev hindamine 

 teeb kokkuvõtte õpilase arengust,  

 keskendub lõpptulemusele, 

 on aluseks õppe edasisele kavandamisele. 

 

Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine veerandihinneteks ning veerandihinnete koondamine aastahinneteks. Üldjuhul esitatakse koondhinded viie palli 

süsteemis (Põhikooli riiklik õppekava, 8. jagu, § 19–22).  

 

Üks võimalus hindamise objektiivsemaks muutmisel on võimalikult täpsete hindamisskaalade kasutamine.  Õpilastel on lihtsam aru saada, mida neilt oodatakse, milliste 

teadmiste ja oskuste eest ning kuidas täpselt hinne kujuneb.    
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IV klass – kunstiõpetus 

Õppetegevuse eesmärgid 

*õppimise psühholoogiliseks aluseks on kogemus, mille õpilane omandab vastastikuses toimes füüsilise, vaimse ja sotsiaalse keskkonnaga; 

*õpilane on õppeprotsessi aktiivne osaleja, oskus anda tagasisidet kaaslastele ja nende loomingule; 

 *korduva koostöö kogemuse ja sotsiaalsete suhete olulisuse suurendamine loomeprotsessis; 

*õpilase loova ja iseseisva mõtlemise oskuse arenemine, uute teadmiste omandamise kinnistamine praktilise tegevuse kaudu; 

*kogemuslike teadmiste seostamine kunstiajaloo, tänapäeva kunsti, ruumilise keskkonna, disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadega; 

*oma ideede, tunnete, sõnumite edastamine visuaalse kunsti vahendite abil; 

*mõista kultuuritraditsiooni, folkloorset tausta; 

*konstrueerida personaalset kultuurilist identiteeti. 

 

Õppesisu 
 

*  visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). 
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*  inimeste, esemete ja looduse objektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine kujutamisel.  

 

* erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (näit joonistamine, maalimine, trükkimine, kollaaž, pildistamine, vormimine jne). 

 

*  pildilised jutustused  -  joonistus, maal, illustratsioon, koomiks. 

 

*  disain igapäevaelus: trükis, tarbevorm, ruum ja ehitis keskkonnas. Vormi, otstarbe, materjali ja 

tehnoloogia seosed ning nende arvestamine kujundamisel. Turvaline ning keskkonnasäästlik 

tarbimine. 

 

*  kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides, ajaloolised kunstitehnikad ja materjalid. 

  

* lähiümbruse loodus ja ehituskunst. Reaalsed ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad. 

 

 * kunstiteoste, visuaalse kommunikatsiooni ja meedia roll ning mõju igapäevaelus. 

 

Õppetegevus 

*Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude visuaalne jutustamine. 

 

*Mitmesuguste   kunstitehnikate  ja   töövõtete   õppimine,   katsetamine  ja   loominguline rakendamine. 

 

*Muuseumide ja kunstinäituste külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes osalemine. 

 

*Lähiümbruse  keskkonna,   ehituskunsti ja  disaini  näidetega tutvumine.  Makettide ja kujundustööde teostamine. 

 

*Visuaalse kultuuri näidete (reklaamide, filmide, arvutimängude jne) kriitiline vaatlemine, arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine. 
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*Oma tööde esitlemine, selgitamine; kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine. 

 

*Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning teisi arvestav kasutamine. 

 

 

 

Õpitulemused 
 

4. klassi õpilane: 

* tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi; 

 

* tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega; kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi; 

 

* leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema esiletoomiseks, paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni; 

 

*kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid; 

 

*tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja näitustel ning arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid; 

 

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

 

*kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuuri-ja õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid; 

 

*oskab kasutada ohutult töömaterjale, vahendeid ja kunstitehnikaid loominguliseks eneseväljendamiseks. 
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Hindamine  

2010. aasta riikliku õppekava järgi liigitub hindamine kujundavaks ja kokkuvõtvaks hindamiseks.  

Kujundav hindamine  

 jälgib õpilase arengut,  

 keskendub protsessile, 

 aitab eesmärke seada. 

 

Kujundava hindamisena mõistetakse õppeperioodi kestel toimuvat hindamist, analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse 

õpilastele tagasisidet õppimise tulemuslikkuse kohta, motiveeritakse ja suunatakse õpilasi edasisel õppimisel (aidates neil teadvustada oma vajadusi, seniseid saavutusi 

ning vajakajäämisi) ja kavandatakse järgnevad eesmärgid. Kujundava hindamise ülesandeks on õpilase arengu ergutamine, toetamine ja tema õpitulemuste parandamine. 

Kokkuvõttev hindamine 

 teeb kokkuvõtte õpilase arengust,  

 keskendub lõpptulemusele, 

 on aluseks õppe edasisele kavandamisele. 

 

Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine veerandihinneteks ning veerandihinnete koondamine aastahinneteks. Üldjuhul esitatakse koondhinded viie palli 

süsteemis (Põhikooli riiklik õppekava, 8. jagu, § 19–22).  

 

Üks võimalus hindamise objektiivsemaks muutmisel on võimalikult täpsete hindamisskaalade kasutamine.  Õpilastel on lihtsam aru saada, mida neilt oodatakse, milliste 

teadmiste ja oskuste eest ning kuidas täpselt hinne kujuneb.    

Enesehindamine 
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Õpilase enesehindamise osakaalu suurenemine õppeprotsessis, s.o sihikindel eesmärgistatud tegevuste ja tulemuste hindamine. Oskus õppida ennast ja töötulemust 

hindama, võimaldades iseseisvalt juhtida loomingulisi toiminguid sõltumata välisest tagasisidest. 

V klass – kunstiõpetus 
Tundide arv:    35 tundi õppeaastas 

 

II kooliastme õpitulemused (RÕK) 6. klassi lõpetaja:  

1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab; 

2) kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse kompositsiooni baasoskusi; 

3) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, video, digitaalgraafika, animatsioon jne); 

4) analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes; 

5) mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust ja ökoloogilisust; 

6) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 

7) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid; 

8) märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas. Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes 

kultuurikeskkondades. 

 

Õppematerjale õpilastele kasutamiseks 

Indrek Raudsepp „Joonistan inimest“,  ILO 2006,  lk 27. 

Gabral, Hans (2004) Kunst IV – VI klassile. Tallinn: Koolibri.  

Laanemäe, K., Lüsi, A., Purre, A., Tšekulajeva; J. (2011) Tähelepanu! Valmis olla! KUNST! 16 kunstiprojekti. Õpilaseraamat. Tallinn: MTÜ Loovalt tulevikku. 

Tundide ettevalmistamiseks, illustreerivate näidete leidmiseks 

Kunstikeskuse e-õppematerjalid http://kunstikeskus.ee/new/ktk/e-ope/e-ope_avaleht.htm (registreeri kasutajaks) 

Kumu Kunstimuuseumi digikogu http://digikogu.ekm.ee/ (registreeri kasutajaks) 

Google Art Project www.googleartproject.com Kvaliteetsed reproduktsioonid ja kunstimuuseumide virtuaaltuurid. 

Laanemäe, K., Lüsi, A., Purre, A., Tšekulajeva; J. (2011) Tähelepanu! Valmis olla! KUNST! Õpetajaraamat. Tallinn: MTÜ Loovalt tulevikku (digiversioon http://www.loovalt.ee/files/TVK-

opetajaraamat-210x297mm.pdf) 

Rehepapp, M. 2012. Disainispikker. Tööraamat õpetajale disaini õpetamiseks. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia. 

 

http://www.loovalt.ee/files/TVK-opetajaraamat-210x297mm.pdf
http://www.loovalt.ee/files/TVK-opetajaraamat-210x297mm.pdf
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Õppe-
nädal 

Õppeühik Tegevused  
Meetodid 

Õpitulemus 
Õpilane:  

Materjalid 
Vahendid /Tehnikad 

Lõiming, läbivad 
teemad 
 

Tähelepanekud 
Tööprotsessi näide 

 
1.-2. 
nädal 
 
 

1. Joone iseloom. 
Abstraktne kunst kui 
muusika. 
 
Igal inimesel on oma käekiri, 
igal kunstnikul  
kunstnikukäekiri. 
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE KUJUTAMINE; 
VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON. 

Harjutustööd joonega – tõusev, 
langev, hoogne, kindel … joon. 
Algul katsetame pliiatsiga, hiljem 
pintsliga suuremal paberilehel, 
erineva tugevuse ja värvihulgaga. 
Põimuvate ja segunevate joonte 
vahelised alad täidame sobiva 
värvitooniga. 
 
Joontele anname nimed: Eputis, 
Vihapahvak, Ahvatlus, Kadedus jne. 

- Kavandab ja 
kujundab. 
 
- Eksperimenteerib 
kujutamise reeglitega. 
 
- Mõistab, mis on 
värvide kogumõju, 
värvikompositsioon ja  
värvikooskõla.  

Pliiats, paberileht. 
 
 
 
Guašid, pintsel, 
kartong. 

Muusika: meeleolu 
visualiseerimine. 

Kirjandus: sõnavalik, 
oluliste ja iseloomulike 
tunnuste esitamine; 
eseme, olendi, inimese, 
tegevuskoha, looduse, 
tunnete kirjeldamine. 

 
Valminud tööl paigutame autori 
initsiaalid alumisse paremasse 
nurka, et tööd hiljem õigetpidi 
eksponeeritud oleks. 

  
3.-6. 
nädal 
 
 

2. Majanägu  
Majad jälgivad meid 
 
:-)   naeratus   
:-X  olen vait 
:-O  ohhoo! 
 
 
Emotikon 
 
 
 
Katab ainekavas: 
MEEDIA JA VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON; 
DISAIN JA KESKKOND; 
ISESEISEV TÖÖ; 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU. 
 

Uurime emotikone – kuidas 
kirjamärkide abil käib meilides ja 
lühisõnumites emotsioonide 
lihtsustatud kujutamine. 
 
Vaatame valitud hooneid, mille 
fassaadid  meenutavad nägusid, 
nende eeskujul valmib aplikatsioon. 
Kõikidest valminud töödest 
moodustame eriilmeliste majadega 
tänava.  
 
 

- Kasutab kavandamist  
kui protsessi ideede 
arendamiseks.  
 
- Loovülesandeid 
lahendades katsetab 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale, kasutab 
sobivaid. 
 
- Leiab infot 
erinevatest allikatest. 
Uurib ja võrdleb eri 
ajastute maju, märkab 
erinevaid vorme. 
 
- Tutvub inimese näo 
proportsioonidega, 
kuid muudab neid 
ilmekuse 

Videoprojektsioon 
 
Värvipaberid, liim ja 
käärid, viltpliiatsid või 
markerid. 
 
Näidiseid: 
’emoticons’ 
en.wikipedia.org/wiki/Li
st_of_emoticons 

Interneti- pildiotsing 
„face house“  või 
www.flickriver.com/gro
ups/houseswithfaces/p
ool/interesting/ 

 

Loodusõpetus:  teema 
’Asula’, elukeskkond 
maa-asulas ja linnas; 
Eesti linnad; koduasula 
plaan; elutingimused 
asulas.  
Võõrkeel: info otsimine 
internetist.  
Kirjandus: kujundliku 
mõtlemise ja 
keelekasutuse 
mõistmine.  
Teabekeskkond: 
võimalused teabe 
hankimisel; leitud 
teabele kriitilise 
hinnangu andmine. 
 

 
Värvilistest paberitest  lõigatud 
majade esiseinale lisame aknad, 
ukse, katuse jm. Väiksemad 
detailid – trepikäsipuud, 
aknaraamid, korstnad – 
joonistame aplikatsiooni peale. 
Majad võib asendada parkivate 
autodega (eestpoolt vaadatuna) 
- esilaternasilmad, 
radiaatorivõred ja kaitserauad 
meenutavad samuti  eritujulisi 
nägusid.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emoticons
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emoticons
http://www.flickriver.com/groups/houseswithfaces/pool/interesting/
http://www.flickriver.com/groups/houseswithfaces/pool/interesting/
http://www.flickriver.com/groups/houseswithfaces/pool/interesting/
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suurendamiseks. 

 
7.-8. 
nädal 
 
 
 
 
 

3. Elavad varjud 
Joonistamine „natuurist“ 
 
Enamik inimesi arvab, et 
varjud kuuluvad vaid 
olendeile ja esemeile. 
Tegelikult saadavad nad ka 
sõnu, ideid, soove, tegusid, 
reaktsioone ja mälestusi. 
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE KUJUTAMINE; 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU. 
 

Kehakeel. 
Uurime inimfiguuride poose 
kunstiajaloost. 
Võtame ise erinevaid poose, 
mõistatame nende tähendust. 
Joonistame tänavakriitidega 
inimest, kui teisel tunnil poseerime 
õues. Poosid jäädvustame asfaldile 
varju abil, mille piirjooned fikseerib  
kiiresti pinginaaber.  
Naabri poolt tehtud piiride sisse 
joonistab igaüks oma näo, mütsi, 
rõivaste detailid, jalanõud … 

- Väljendab emotsiooni 
poosiga. 
 
- Katsetab erinevaid 
kunstitehnikaid. 
 
- Eksperimenteerib 
kujutamise reeglitega. 
 
- Tutvub inimkeha 
proportsioonidega. 
 
 

Video-projektsioon, 
pildilised näited 
kunstiajaloost. 
 
 
Asfaldikriidid. 

Kultuuriline identiteet: 
kultuuri ajalugu ja 
kultuuriline 
mitmekesisus. 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: 
ühistegevuse 
kavandamine, osalemine 
rühmatöös. 

 
Värvime niikaua, kuni 
vahetunnikell heliseb  või kriidid 
otsa saavad. 
 
Õpetaja teeb kolmanda korruse 
aknast kriidijoonistustest foto 
enne, kui sügisvihm pildi ära 
viib.  
 
 

9.-12. 
nädal 

4. Sügisvärvid 
Materjalitrükk 
Templitrükk 
Šabloonitrükk 
 
Sügis saabus, pintsel  peos –  
mets on nüüd kui 
meistriteos … 

(Leelo Tungal) 
 
Katab ainekavas: 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE;  
PILDILINE KUJUTAMINE; 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU. 

Näitusekülastus, kus vaatame  
realistlikke, impressionistlikke või 
fovistlikke maastikke. 
  
Koduteel korjame värvikaid 
puulehti ja taimi, mis pistame vana 
ajalehe vahele kuivama.  
Kuivatatud sügislehtedega trükime 
puude-põõsaste kujutised või 
kleebime need otse pildile. 
Nuustikutükiga tupsutame taeva, 
kindlaservaliste maapinnavormide 
kujundamisel kasutame šabloone. 

- Katsetab erinevaid 
kunstitehnikaid. 
 
- Leiab eeskuju 
erinevatest 
kunstitöödest. 
- Arendab 
analüüsioskust. 
 
- Kujutab ja kujundab 
vaatluse ja ideede 
põhjal. 
 
- Mõistab, mis on 
värvide kogumõju, 
värvikompositsioon ja 
värvide kooskõla.  

Muuseumikülastus. 
Visandlikud märkmed 
pliiatsiga või 
fotografeerimine. 
Herbariseeritud 
puulehed või taimed, 
guašš. 
Poroloonist käsnad 
või tekstiilist 
nutsakad, šabloon-
kartong (nii rebitud 
kui ka lõigatud).  
 
 

Loodusõpetus: 
kodukoha loodus; Eesti 
pinnavormid ning 
pinnamood; küngas, org, 
nõgu, mägi, nõlv, jalam, 
kõrgustik, tasandik, 
madalik, paekallas, 
rändrahn.  
Muusika: 
sügismeeleolud 
muusikas (nt A. Vivaldi 
„Aastaajad“) 
Kultuuriline identiteet: 
kultuuri ajalugu ja 
kultuuriline 
mitmekesisus. 
 

Arutame, miks kunstnik on just 
sellise vaate valinud. Püüame 
ära arvata, millised olid maali 
valmimisetapid.   
 
Väikesi parandusi teeme peene 
pintsliga või värvipliiatsitega. 
 
Aastaaegu kujutavate piltidega 
saab kujundada kalendri. 
 
Lisamaterjalina teosed Eesti 
Kunstimuusuemi digikogust 
http://digikogu.ekm.ee või 
Google Art Project 
www.googleartproject.com. 

 
13.-16. 
nädal 

5.  Varjuteater 
Lühietendus 

Moodustame 4 – 5-liikmelised 
rühmad. Mõtleme välja lühilood, 
kus tegelasteks on asjad. 

- Kasutab kavandamist  
töö protsessi olulise 
osana.  

Erinevad esemed, 
käärid, teip. 
Projitseeritud valgus. 

Kirjandus: omalooming;  
sündmustiku või 
tegelasega seotud lugu; 

Kõlbavad kõik koolikotist või 
kunstiklassist leitud asjad – 
pinal, värvipurk, põrandahari …  
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Indoneesia varjuteatri 
näitleja dalang valib 
jutustamiseks välja mõne 
kohaliku loo, millel on 
õpetlik sisu. 
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE KUJUTAMINE; 
MEEDIA JA VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON; 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU. 

Katsetame neid dia-, grafo-  või 
videoprojektori valgusjoas. 
Muudame asjad tegelasteks, 
suurendame nende ilmekust, 
lisades  maalriteibi abil papist silmi, 
kõrvu, ninasid jm. 

 
- Leiab vormi ja 
funktsiooni seoseid.    
 
- Eksperimenteerib 
kujutamise reeglitega. 
 
- Osaleb aruteludes ja 
ühistöös. 
 

Videokaamera. sündmustik; 
tegelastevaheline 
dialoog;  rollimäng.  
Muusika: muusika ja/või 
helide leidmine 
varjuteatri loole. 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: 
ühistegevuse 
kavandamine, osalemine 
rühmatöös. 
Kultuuriline identiteet: 
omakultuur ja kultuuride 
mitmekesisus. 

 
Rohkem improvisatsiooni, 
vähem stsenaariumi! 
 
Kõik varjuteatri etendused 
võetakse videosse. 

 
17.-19. 
nädal 

6. Illusioon  
Võimatud kujundid kunstis 

 
Kui keegi ütleb „olen seda 
oma silmaga näinud”, siis ei 
pruugi see veel tähendada, 
et asi oligi nii. Võib juhtuda, 
et ta arvas end nägevat 
midagi, mis tegelikult oli 
hoopis mingi teine asi. 
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE. 

Tutvume optiliste illusioonidega, 
vaadates internetist või 
raamatutest M.C.  Escheri  jt op-
kunstnike töid. 
 
Õpetaja on printinud A4 lehtedele 
võimatuid kujundeid, igal lehel üks. 
Valime, igaüks saab jõukohase. 
Joonistame võimatule kujundile lisa 
nii, et ta muutub pildi 
lahutamatuks osaks.  
Hiljem toonime või värvime pildi. 
 

- Arendab 
analüüsioskust. 
 
- Eksperimenteerib 
kujutamise reeglitega. 
 

Pildinäidised 
im-
possible.info/english/ar
t/vicente/for-children-
4.html 

 
Harilik pliiats, 
kustutuskumm, 
värvi(vilt)-pliiatsid. 
 
Võimatuid optilisi 
kujundeid: 
www.im-
possible.info/english/
library/index.html 
 

Matemaatika: 
geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine; nurkade 
liigid; paralleelsed ja 
ristuvad sirged.  
Kultuuriline identiteet: 
kultuuri ajalugu ja 
kultuuriline 
mitmekesisus. 
Tehnoloogiaõpetus: 
mõõtmine, mõõtühikud, 
eskiis ja kavandamine.  
Muusika: muusika ja 
matemaatika seosed. 
 

Muusikas on tunnustatud M.C. 
Escheri kunsti sarnasust J.S. 
Bachi loominguga. Kaasaegne 
muusika: Joy Electric albumis 
"My Grandfather, the Cubist" 
(2008),  "Draw For Me MC 
Escher", video (4’ 12“) 
http://www.youtube.com/watc
h?v=_wqRfNTJ9CQ 
Tehnoloogiaõpetus: 3D 
projekteerimine ja 3D 
printimine: M.C. Escheri 
võimatud objektid reaalsete 
mudelitena: „Escher for Real 
The Belvedere, Waterfall, 
Necker Cube, Penrose Triangle 
3D Printing from Technion“ (5’) 
http://www.youtube.com/watc
h?v=cmr4HqjSSw4 
M.C. Escher ja matemaatika: 
„The Mathematical Art Of M.C. 

http://im-possible.info/english/art/vicente/for-children-4.html
http://im-possible.info/english/art/vicente/for-children-4.html
http://im-possible.info/english/art/vicente/for-children-4.html
http://im-possible.info/english/art/vicente/for-children-4.html
http://www.im-possible.info/english/library/index.html
http://www.im-possible.info/english/library/index.html
http://www.im-possible.info/english/library/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=_wqRfNTJ9CQ
http://www.youtube.com/watch?v=_wqRfNTJ9CQ
http://www.youtube.com/watch?v=cmr4HqjSSw4
http://www.youtube.com/watch?v=cmr4HqjSSw4
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Escher“ (4 min, BBC4  video) 
http://www.youtube.com/watc
h?v=Kcc56fRtrKU 

 
20. 
nädal 

7. Aksonomeetria  
Kolmas mõõde 

 
Aksonomeetria säilitab 
objekti mõõtmed, 
moonutades ainult nurki. 
See on selge ja ülevaatlik, 
kui  joonis  kujutab 
arhitektuuri või tootmises 
olevat detaili.               
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE;  
DISAIN JA KESKKOND.  

Joonistame kolmemõõtmeliselt 
mitu  sarnast risttahukat, mis 
muudame erikujulisteks. (Ühel 
lõikame nurga maha, teise 
muudame ülalt kumeraks, kolmas 
meenutab võidukaart …) 
Ruumilisuse-tunde suurendamiseks 
viirutame mõned küljed 
tumedamaks, lisame „maapinnale“ 
varju. 
 

- Kujutab ruumi 
kolmemõõtmelisust.   

Harilik pliiats, 
kustutuskumm. 

Tehnoloogiaõpetus: 
mõõtmine, mõõtühikud, 
eskiis ja kavandamine. 
 
Matemaatika: 
geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine; nurkade 
liigid; paralleelsed ja 
ristuvad sirged; 
mõõtühikud. 

Järgmise tunni huvides võiks 
harjutustööd meenutada pigem 
ristisomeetriat, mitte 
kabinetprojektsiooni, kus 
esinevad ka täisnurgad.  

 
21. 
nädal 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Visand, eskiislik  joonis 
 
Ühtegi elujuhtumisse ei tasu 
suhtuda igavalt ehk 
tasapindselt, sest alati on 
seal mingi humoorikas nurk. 
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE  JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE; 
DISAIN JA KESKKOND. 

Õpetaja on keset klassi paigutanud 
pappkaste, nendele asetanud 
topse, ühendavaid pulki ja muud. 
Koolilauad on paigutatud ringselt 
ümber „installatsiooni“.  
Valime sobiva vaatepunkti  ja 
joonistame arhitektuurse 
kompositsiooni eskiislikult tugevale 
aluspaberile. 

- Kujutab natuurist ja 
visandab.  
 
- Leiab õiged 
proportsioonid, 
geomeetrilise objekti 
külgede suunad  ja 
paigutuse. 

Suured maalimiseks 
sobivad paberid, 
pliiats. 

Tehnoloogiaõpetus: 
mõõtmine, mõõtühikud, 
eskiis ja kavandamine. 
Matemaatika: 
geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine; nurkade 
liigid; paralleelsed ja 
ristuvad sirged; 
mõõtühikud. 

Joonistus valmib kiiresti, sest 
kogu konstruktsiooni endisel 
kujul pole võimalik hiljem 
taastada. 

http://www.youtube.com/watch?v=Kcc56fRtrKU
http://www.youtube.com/watch?v=Kcc56fRtrKU
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22.-25. 
nädal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.-27. 
nädal 

9. Arhitekt 
 
Kui kliendile arhitektipoolne 
lähenemine sobib, 
sõlmitakse leping ja arhitekt 
saab alustada põhjalikku 
projekteerimistööd. Ta 
paneb paika hoone välisilme 
ja ruumide jaotuse. Joonisel 
kajastub  hoone ümbrus, 
parkimisplatsid, piirdeaiad 
ja haljastus. 
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE; MEEDIA JA 
VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON; 
DISAIN JA KESKKOND; 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU. 

Eelmise tunni töö muudame 
arhitektuuriks. Uute ideede 
ergutuseks vaatame iseäralikemaid 
ehitisi kogu maailmast või 
digitaalset ulmearhitektuuri. 
Pappkarbid muudame 
majablokkideks, ümbritseva ala 
täidame tänavatevõrguga. 
 
Maalides ja muid vahendeid 
kasutades muudame kogu pildi 
realistlikuks arhitektuurivaateks. 

- Loovülesandeid 
lahendades katsetab 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale, kasutab 
sobivaid väljendusviise. 
 
- Leiab infot 
erinevatest allikatest. 
 
- Väljendab visuaalsete 
vahenditega mõtteid, 
ideid. 
 
- Kujutab idee põhjal. 
 
 

Video-projektsioon, 
ettevalmistatud 
slaidiprogramm.  
 
Segatehnika. 
Pliiats. 
Akvarell, guašš, õli- ja 
pastellkriidid, 
värvipliiatsid  jm 

Loodusõpetus: asula; 
elukeskkond maa-asulas 
ja linnas; Eesti linnad; 
koduasula plaan; 
elutingimused asulas; 
tehiskooslus; park, 
pinnavormid. 
Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine:  
positiivne hoiak 
õppimisse, tutvumine 
erinevate elukutsetega.  
 

Kuna valminud pilt on 
kolmemõõtmeline, ei saa ühtki 
asja pildil kujutada 
kahemõõtmelisena.  
Ehitise tegelikust suurusest 
saab alles siis aimu, kui lisame 
puud-põõsad, valgustuspostid,  
inimesed ja 
transpordivahendid. Jälgime 
hoolega proportsioone. 
Õpetaja tuletab pidevalt 
meelde, et püstised asjad on 
vertikaalsed, pildi alumise 
servaga risti!  
 

10. Graafiline disainer  
Piltkiri, viidad, reklaam. 
 
Graafilise disaini osakonnas 
õpitakse, kuidas meid 
ümbritseva maailma 
sõnumeid nähtavaks teha. 
Seda võib nimetada ka 
visuaalse kommunikatsiooni 
õppimiseks. 
  (Eesti Kunstiakadeemia) 
 
Katab ainekavas: 
DISAIN JA KESKKOND; 
MEEDIA JA VISUAALNE 

Töö valminud pildiga jätkub, sest 
nüüd kehastume disaineriteks. 
Arvestades, millise funktsiooni 
igaüks oma hoonekompleksile 
määras, lisame logod, reklaamid, 
helendavad neoonkirjad, hoiatavad 
või seletavad viidad  jm seintele ja 
postidele. 
 

- Kavandab ja 
kujundab. 
 
- Arendab 
analüüsioskust. 
 
- Väljendab mõtteid ja 
ideid visuaalsete 
vahenditega. 
 

Akrüülvärvid või 
aplikatsioon. 

Emakeel: õigekiri 
reklaamitekstidel ja 
siltidel. Pilt ja tekst.  
Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine:  
positiivne hoiak 
õppimisse, tutvumine 
erinevate elukutsetega.  
 

Kui valminud tööle 
pealemaalimine pole võimalik, 
võib selgitavad märgid-viidad 
tööle kleepida.  
 
Aksonomeetrilise kujutusviisi 
tõttu tuleb viltusele seinale ka 
viltune tekst – vaid tähtede 
püstjooned jäävad püstiseks. 
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KOMMUNIKATSIOON; 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE. 

 
28.-33. 
nädal 
 
 
 

11. Ränirahnud  
„The Flintstones“ 
 
ÖkoDISAIN - jaba daba duu! 
 
Katab ainekavas: 
MEEDIA JA VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON; 
DISAIN JA KESKKOND; 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU. 
 
 

Jagame klassi sõpruskondade järgi 
rühmadeks. Iga rühm valib ühe 
igapäevase objekti ja uurib, milline 
see vanasti välja nägi ning 
mismoodi toimus areng. Koostame 
eseme arenguloo  - ajatabeli.  
 
Tunnis vaatame „Ränirahnude“ 
filmi (YouTube.com) ja  koomikseid 
(internetiotsing).  
Valime valminud ajatabelist sobiva 
eeskuju, valmistame selle 
ränirahnuliku variandi. 

- Kavandab ja 
kujundab, kasutab 
kavandamist töö 
protsessi käigus ideede 
selgitamiseks.  
 
- Leiab vormi ja 
funktsiooni seoseid.    
 
- Loovülesandeid 
lahendades katsetab 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale, kasutab 
sobivaid. 
- Osaleb aruteludes ja 
ühistöös.  

Interneti-otsingusse: 
„The Flintstones“. 
Väljatrükid 
internetist, vanad 
ajakirjafotod, 
paljundused 
entsüklopeediast jm. 
 
Paberi- või 
saepurumass või savi, 
puupulgad, oksad, 
kivikesed, teokarbid, 
lõngajupid, nöör … 
Kõik lisamaterjalid on 
naturaalsed ja 
looduslikud! 

Ajalugu: ajalooallikad; 
eluolu; tegevusalad; 
elamud, rõivastus, toit; 
kultuur ja traditsioonid, 
nende muutumine ajas.  
Eesti keel: visuaalselt 
esitatud info (foto, 
joonis, graafik) põhjal 
lihtsamate järelduste 
tegemine, seoste 
leidmine. 
Kirjandus: animafilmi 
olemus; koomiline ja 
mittekoomiline.  
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: ühis-
tegevuse kavandamine, 
osalemine rühmatöös. 
Teabekeskkond: 
infotehnoloogia 
võimalused teabe 
hankimisel; leitud 
teabele kriitilise 
hinnangu andmine; 
visuaalse teksti analüüs. 

Valikus on telefon, fotoaparaat, 
jalgratas, lapsekäru, seinakell, 
vihmavari …  
 
Uurimine toimub tunnis ja 
tunniväliselt, ajaskaala  
koostamine ning 
meisterdustööd  koolis. 
 
Internetist eseme ajalugu 
tundma õppides võiks 
katsetada ka märksõna 
„timetable“. 
 
 

 
33.-34. 
nädal 

12. Mõistatused ja 
vanasõnad otsesõnu  
 
Põhjatuul paneb püksid 
jalga. 
Silm on südame aken. 
Kera ees, ora taga, 

Kõik õpilased valivad ühe eesti 
mõistatuse, kõnekäänu või 
vanasõna.  
Joonistame „sõna-sõnalt“ täpselt 
nii, nagu kirjas on. 
Kirjutame ka teksti pildile. 
 

- Kavandab ja 
kujundab. 
 
- Leiab infot 
erinevatest allikatest. 
 
- Eksperimenteerib 

Harilik pliiats, 
kustutus-kumm. 
Must aluspaber ja  
geelpliiatsid 
või valge aluspaber ja 
viltpliiatsid. 
 

Käsitöö ja kodundus: 
esemeline rahvakunst; 
rahvuslikud  mustrid ehk 
kirjad.  
Muusika: mõistatused ja 
vanasõnad eesti 
rahvaluludes. 

Kuna kirjandustunnis on 
ülesanne „Joonista 
kõnekujundeid ning 
kõnekäände ja vanasõnu“, siis 
võiks ülesanne lahenduse leida 
ainetevahelise ühistööna. 



 

114 

 

hiirekelder keskel? 
Kes teeb silla üle vee ilma 
kirve ja naelata? 
 
Katab ainekavas: 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE; 
MEEDIA JA VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON. 

Uurime Muhu tikandite 
nõelapisteid ja asendame 
tavapärase värvimise „tikkimisega“ 
– kogu pilt koosneb erivärvilistest 
kindlasuunalistest kriipsukestest. 

kujutamise reeglitega. 
 

Vanasõnad 
www.folklore.ee/~kriku
/VSR/FRAMEST.HTM 

mõistatused 
www.folklore.ee/~kriku
/MOISTA/ 

Kirjandus: vanasõna ja 
kõnekäänu olemus; 
kõnekäändude ja 
vanasõnade tähendus; 
kõnekäändude ja 
vanasõnade eristav 
seostamine tänapäeva 
elunähtustega.  

35. 
nädal 

13. Frottage 
(hõõrumis-tehnika) 
 
Veel pole paljudes kohtades 
muru niidetud ning on 
võimalus vaadelda taimi, 
mis moodustavad meie 
rohelise vaiba. Suvel, kui 
niidetakse tihti, ei näe me ju 
täpselt, mis seal muru sees 
kasvab. 
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE. 
 

Õuesõpe. 
Kergele, kuid tugevale alusele 
asetame kooliümbruses kasvavaid 
kõrrelisi ja neile õhema 
joonistuspaberi. Hõõrume leitu 
jämedate värvipliiatsitega üle. 
Taustamustrid valmistame samuti 
frotaažtehnikas, asfaldil, kivi- või 
seinaplaadil ja muudel huvitava 
tekstuuriga pindadel. 
 
Värvilistest paberitest keerame 
ühesuguse läbimõõduga torud, 
raamime pildi nendega. 

- Katsetab erinevaid 
kunstitehnikaid. 
 
- Osaleb aruteludes ja 
ühistöös.  
 
 

Värvipliiatsid, 
joonistuspaber. 
 
 
 
 
 
 

Loodusõpetus: 
kodukoha loodus.  
 
Kultuuriline identiteet: 
omakultuur ja kultuuride 
mitmekesisus. 
 

Pildile või hiljem raamile võiks 
joonistada ka mõned õues 
nähtud  liblikad-putukad. 
 
Raam muudab õhukese ja 
õhulise pildi tugevamaks ja 
kindlamaks. 
 

 

 

 

 

 

http://www.folklore.ee/~kriku/VSR/FRAMEST.HTM
http://www.folklore.ee/~kriku/VSR/FRAMEST.HTM
http://www.folklore.ee/~kriku/MOISTA/
http://www.folklore.ee/~kriku/MOISTA/
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VI klass – kunstiõpetus 

Tundide arv:    35 tundi õppeaastas. 

II kooliastme õpitulemused (RÕK) 6. klassi lõpetaja:  

1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab; 

2) kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse kompositsiooni baasoskusi; 

3) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, video, digitaalgraafika, animatsioon jne); 

4) analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes; 

5) mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust ja ökoloogilisust; 

6) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 

7) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid; 

8) märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas. Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii 

reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades. 

 

 

Aeg Õppeühik 
 

Tegevused  
Meetodid 

Õpitulemused  
Õpilane: 

Materjalid 
Vahendid / Tehnikad 

Lõiming, läbivad 
teemad 
 

Tähelepanekud 
Tööprotsessi näide 

1.–3. 
nädal 
 
 

1. Kubism 
Lapsed muuseumis 
 
Muuseum müüb esteetilist 
elamust, mälestusi, 
uskumusi, veendumusi, 

Õppekäik kunstimuuseumi või 
virtuaalse muuseumi külastus. 
Kubistlike-konstruktivistlike 
kunstiteoste uurimine ja 
võrdlemine.  
 

- Kavandab ja 
kujundab. 
 
- Mõistab, mis on 
värvide kogumõju, 
värvikompositsioon ja 

Kumu Kunsti-muuseumi digikogu. 
 
Värvipliiatsid, vildikad, fotod 
mustvalgest printerist, aluskartong, 
liim. 
 

Ajalugu: 
allikmaterjalide 
tõlgendamine; 
kultuur rahvusliku 
identiteedi 
kandjana. 

Näiteks eesti kunstnikud 
Henrik Olvi, Märt Laarmann, 
Felix Randel, Fr. Voldemar 
Hist, Jaan Vahtra ja nende 
kubistlik-konstruktivistlikud 
natüürmordid. 
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pildikesi ununenust, 
tarkust, vaimsust, 
kvaliteetaega laste või 
sõpradega. 
(Aivi Ross „Sirp“ 
13.04.2012) 
 
Katab ainekavas: 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE; 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE: 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU.  
 

 

Suurde pildiraami seame 
kompositsiooniks igapäevaseid 
koolikoti-asju. Pildistame.  
Järgmiseks tunniks trükib õpetaja 
fotod mustvalgelt  ja helestatuna 
välja.  
Püüame väljatrükki ülevärvides  
saavutada konstruktivistlikult 
üldistatud tulemust. 
 
Näitleme heleda koridoriseina ees, 
kuidas näitusekülastajad pilte 
vaatavad. Õpetaja pildistab 
kaugemalt. 
 
Nagu natüürmordidki, prinditakse 
ka need fotod helestatuna, et 
igaüks saaks väljalõigatud iseenda 
figuuri värvida.  
 
Oma tööde esitlemine. 

värvikooskõla.  
 
- Leiab eeskuju 
erinevatest 
kunstitöödest. 
 
- Tutvub inimkeha 
proportsioonidega. 
 
- Kujutab ja kujundab 
vaatluse ja ideede 
põhjal. 
 
- Osaleb ühistöös. 
 
 
 

 
Puidu-imitatsiooniga paber, 
(muuseumi-põrand) ja 
tapeet (sein). 
 
 
 

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

Pildistamise ajal tuleb valida 
rakurss, kus pildiraam 
paikneb kaadri servadega 
paralleelselt. 
Kõikidest valminud töödest 
paneme kokku muuseumi-
külastust kujutava pannoo 
põneva aplikatsioonina.  
Õpilasi pildistatakse pealaest 
jalatallani kahe-kolme kaupa, 
et pärast saaks fotolt kõik 
figuurid ühekaupa kätte. 
Piltide juures on pisikesed 
sildid autorite nimedega, 
nagu ikka kunstimuuseumis. 

4.–5. 
nädal 
 
 

2. Märk kui sümbol 
Märgi lahti-seletamisel 
tuleks lähtuda keskteest, 
mida pakub sümboli 
objektiivne tõesus ja 
kogejat mõjutavate 
asjaolude summa … ning 
just nii omandabki märk 
mitmekihilise, juhusliku ja 
hämara tähenduse. 
       (Tõnu Kuke näituselt) 
Katab ainekavas: 
DISAIN JA KESKKOND; 
MEEDIA JA VISUAALNE 

Uurime sümboleid, kujundeid ja 
stiliseeritud jooniseid ja nende 
sümboltähendust. 
Igaüks valib kaks (tuntud) sümbolit 
ja liidab need – see muudab 
mõlema senise tähenduse hoopis 
uueks.  
 
 

- Kavandab ja 
kujundab idee põhjal.  
 
- Eksperimenteerib 
kujutamise reeglitega. 
 
- Leiab infot 
erinevatest allikatest. 
 
- Arendab analüüsi-
oskust. 
 

 
Pliiats, marker, joonistuspaber. 
 
 

 
  

Ajalugu:  sümbolid 
Vanas Egiptuses; 
sümbolite 
kasutamine eri 
kultuurides.  

Teabekeskkond: 
infotehnoloogia 
võimalused teabe 
hankimisel; leitud 
teabele kriitilise 
hinnangu andmine; 
visuaalse teksti 
analüüs. 
 

Tuttavaid sümbolid: süda, 
päike, silm, suu, ostukäru, 
pakendiringlus, võti, 
surnupealuu, vihmavari, välk  
 
Näiteid uute sümbolite 
loomisest: südame otsas 
lehvib eesti  lipp, päikese 
peal on  euro, vihmavarju 
sees sajab. Näide: Tõnu Kuke 
kuksiimid. 
Puhas, must-valge, 
väikeformaadis töö. 
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KOMMUNIKATSIOON;  
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE. 

 

6.–7. 
nädal 
 
 
 
 
 

3. Kolaskulptuur 
Aplikatsioon 
 
„Ühe mehe prügi on teise 
mehe installatsioon“ 
        (Pealkiri ajalehest  
        The Brooklyn Paper ) 
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE KUJUTAMINE; 
DISAIN JA KESKKOND; 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU. 

 

Vanadest looduskalendritest leiame 
igale õpilasele ühe maastikuvaate. 
Ajalehtedest-ajakirjadest lõikame 
välja nende esemete pisifotosid,  
mis metsa all oleks prügi. 
Moodustame neist loodusvaate 
peale skulptuuri-kollaaži, kineetilise 
skulptuuri või reostusohtliku 
masinmonstrumi.   
 
Oma tööde esitlemine. 

- Kavandab ja 
katsetab,   
kujutab idee põhjal. 
 
- Eksperimenteerib 
kujutamise reeglitega. 
 
- Mõistab, mis on 
kompositsiooni  
kooskõla.  
- Leiab vormi ja 
funktsiooni seoseid.    
 
- Kujutab 
kolmemõõtmelist 
objekti tasapinnal.  

Kunstnike Jean Tinguely  ja Niki de 
Saint-Phalle teoste näiteid  raamatust 
või internetist. Näiteks: 
video - Jean Tinguely kineetiline 
skulptuur 
www.youtube.com/watch?v=ClIbB3Ek_No 

 
 
Makulatuur, vanad kalendrid. 

Loodusõpetus: 
inimtegevuse mõju 
loodusele; keemilise 
tõrje mõju 
loodusele; mulla 
reostumine ja 
hävimine; mets elu-
keskkonnana; 
metsade kaitse; 
Läänemeri 
elukeskkonnana.  
Keskkond ja 
ühiskonna 
jätkusuutlik areng: 
loodus minu ümber, 
turvalise keskkonna 
hoidmine. 

Töö ajal arutleme prügikunsti 
ja loodusreostuse üle, 
võrdleme valmivaid 
skulptuure ja põhjendame 
valikuid. 
 
Vaata veel: ’junk art’, ’trash 
art’, ’garabage art’, 
utiilikunst, neo-dada … 
 
Paigutame skulptuuri 
loodusesse nii, et alusfoto ja 
pealekleebitu on vaevu 
eristatav. Skulptuuri 
puuduvad osad võib ka 
juurde joonistada. 

 
8.–13. 
nädal 

4.  Sitikad ja satikad 
Selts: Mardikalised 
Coleoptera 
 
Nahanäklased 
Dermestidae 
Teesklased Ptinidae 
Tooneseplased Anobiidae 
Purelased Bostrychidae 
Puidupurelased Lyctidae 
Koorlased Trogossitidae 
Puurlased Lymexylonidae 
… 
 
Katab ainekavas: 

Uurime putukaid, neid, kes ei lenda. 
Leiame sarnasusi ja erinevusi kujus, 
värvis jne. 
Valmistame putukaskulptuuri. 
Putukakere-kujulisele pappalusele 
kleebime kuuma liimiga kuivanud 
okstest jalad ja tundlad, 
saepurumassist mätsime  kere kuju. 
Töö kuivab nädalajagu. 
Värvime töö, kasutades efektvärve  
ja lakki. 
 
Teeme lühifilmi „Putukate marss“ – 
pikselanimatsioon Windows Live 
Movie Makeriga 

- Leiab infot 
erinevatest allikatest. 
 
- Kujutab ja kujundab 
vaatluse ja ideede 
põhjal. 
 
- Kujutab ja kujundab 
vaatluse ja ideede 
põhjal. 
 
- Kujutab 
kolmemõõtmelist 
objekti.  
 

Koolielu leheküljelt 
„Saepurumassist putukad“ 
http://koolielu.ee/waramu/view/1-
2f46c7f0-bacd-49fb-bac4-3d9bc4ab8d83 

Saepuru, tapeediliim, vesi, 
lainepapp.  
Liimipüstol, kuivad, kõverad 
puuoksad. Õhuke värviline foolium 
vms. 
Akrüül-, guaššvärvid (ka kuld ja hõbe), 
lakk või PVA. 
Fotoaparaat statiivil. 

Loodusõpetus:  
mets 
elukeskkonnana; 
elutingimused 
metsas.; mets kui 
elukooslus; metsade 
kaitse. 
Keskkond ja 
ühiskonna 
jätkusuutlik areng: 
loodus minu ümber, 
turvalise keskkonna 
hoidmine. 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: 

Saepurumassis kasutatav 
saepuru peab olema piisavalt 
peen, et moodustuks sile 
välispind. 
 
Vaatame mõningate 
putukafilmi treilereid You-
Tubest , näiteks: A Bugs Life 
(armas animafilm), Starship 
Troopers, Black Scorpion, 
Deadly Mantis (kõik 
õudusfilmid) ja otsustame 
lühistsenaariumi.  
Filmimine (stoppkaadrite 
kaupa – igaüks liigutab edasi 

http://www.youtube.com/watch?v=ClIbB3Ek_No
http://koolielu.ee/waramu/view/1-2f46c7f0-bacd-49fb-bac4-3d9bc4ab8d83
http://koolielu.ee/waramu/view/1-2f46c7f0-bacd-49fb-bac4-3d9bc4ab8d83
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KOOSTÖÖ JA ARUTELU; 
RUUMILINE JA PILDILINE 
KUJUTAMINE; 
MEEDIA JA VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON. 
 

-Mõistab 
animatsiooni  
põhialuseid. 
 
-Osaleb ühistöös.  
 
 

osalemine 
rühmatöös, oma 
arvamuse 
avaldamine. 
 

omatehtud putukat) toimub  
õues, koolikoridoris või 
klassis, vastavalt sellele, 
kuidas  kooli juhtkond või  ilm 
lubavad. 

14. -
16. 
nädal 

5. Rahvakunst ja muhu 
tikand 
Aplikatsioon kleepsudega 

 
Õied ja lehed üksikult 
tulevad kõigil hästi välja, 
raskem on panna nad 
omavahel mängima. 
Sellega ongi nii, et seda ei 
saa õppida ega õpetada, 
see on inimese sees.      
(Leida Kirst) 
 
Katab ainekavas: 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE; 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE. 

 Mustadele, tumesinistele A0 
formaadis või suurematele 
paberitele joonistame Muhu 
mustrite eeskujul rukkililli, 
maasikaid, karikakraid, kullerkuppe, 
moone, murtudsüdameid ja varsi-
lehti. 
Uurime tikandeid, nende 
nõelapistete suunda ning pikkust, 
täidame kavandatud alad värviliste 
teibitükkidega või kitsaste 
kleepribadega. 
 

- Eksperimenteerib 
kujutamise reeglitega. 
 
- Leiab eeskuju 
rahvakunstist. 
 
- Osaleb aruteludes. 
 

Video- või grafo-projektor mustrite 
projitseerimiseks suurtele paberitele. 
Kitsad värvilised teibirullid. 
 
Hea eeskuju: 
Leida Kirst 
„Muhu tikand“ 
Fookus Meedia 2010 
 
 
 

Muusika: 
rahvalaulud ja 
muusika. 

Ühiskonnaõpetus: 
kultuur rahvusliku 
identiteedi 
kandjana. 

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

Kitsaid teipe saab 
pakendikeskuse poodidest. 
Värvilisi kleepkilesid, millest 
ribasid lõigata, leidub 
ehituspoes. 
 
 Töö teostame. 
Vabariigi aastapäeva eel 
riputame tööd aktuseruumi.  
 

17. -
18. 
nädal 

6. Öine linn 
 
Neoon-reklaame 
valmistatakse 
neoontorudest. Need on 
spetsiaalsed inertgaasiga 
(neoon, argoon, krüptoon, 
ksenoon,  heelium) 
täidetud klaastorud, mis 

Joonistame linnavaate üksteise taga 
asuvate kõrghoonetega. Nende 
seinad ja katused on täis 
valgusreklaame. 
Peagi laskub linnale öö (must 
marker), taevas vilguvad tähetäpid, 
akendes süttivad tuled ja reklaamid 
löövad särama. 
Taeva- ja kirjatähtede kuma lisame 

- Kavandab ja 
kujundab, arendab 
oma ideed eesmärgist 
lähtudes.  
 

Joonistuspaber, pliiats, marker, 
viltpliiatsid (või makulatuurist 
lõigatud sõnad), pastell-pliiatsid. 

Loodusõpetus: õhk,  
õhu tähtsus; õhu 
koostis, õhu 
omadused; õhu 
liikumine ja tuul; 
pilved ja sademed.  

Muusika: 
tehiskeskkonna 
kujutamine  

Valgusreklaamide kirjade 
tähed võib ka ajakirjade 
värvilistest pealkirjadest või 
reklaamidest välja lõigata 
ning tööle kleepida. 
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vooluvõrku ühendamisel 
hakkavad kiirgama eredat 
ja atraktiivset valgust. 

(Firma reklaamtekst) 
 

Katab ainekavas: 
DISAIN JA KESKKOND; 
MEEDIA JA VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON; 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE. 

pastellpliiatsitega. 
 
 

muusikas (nt S. 
Reich „Sity Life“)   

 

19.- 
21. 
nädal 

7. Vana raha  
Rooma keisri  reljeef 

 
Kui roomlased paari 
tuhande aasta eest 
Fortuunalt nõu tahtsid 
küsida, heitsid nad mündi 
õhku sõnadega: "Navia aut 
caput?" Laev või pea? Oli 
ju mündi ühel küljel sageli 
laeva kujutis, teisel pool  
aga keisri pärjatud 
peanupp. 
          (Marek Kahro blogi) 
 
Katab ainekavas: 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE; 
ISESEISEV TÖÖ JA 
ARUTELU. 

Õpime kujutama inimpead profiilis, 
paigutame külgvaate ringi sisse ja 
visandame mündi rooma keisri 
pildiga.  
Voolime (materjali ümmargusele 
alusele lisades) keisrit või konsulit 
nii, et ta muutub heatahtlikuks 
paksukeseks, ülbeks diktaatoriks või 
karmiks sõjameheks. Lisame detaile 
– kiiver, oliivipärg, habe, tooga … 
Kui on töö kivistunud, värvime ta 
tuhmistades pronksikarva, kuldseks 
või hõbedaseks. 

- Kavandab ja 
kujundab, kujutab 
vaatluse põhjal.  
 
- Katsetab erinevaid 
materjale ja võtteid, 
kasutab sobivaid. 
 
- Leiab infot 
erinevatest allikatest. 
 
- Tutvub näo 
proportsioonidega; 
leiab õiged 
proportsioonid ja 
paigutuse. 
 
- Omandab 
reljeefkujutise 
vormimise kogemuse. 
 

Õhu käes kivistuv voolimismass (näit. 
Jovi, Das), sobib ka soolataigen. 
 
 
 
 
 
 
Akrüülvärvid. 

Ajalugu: Rooma riigi 
tekkimine, ajalugu 
ja  ühiskondlik 
korraldus; raha ja 
kaubandus Rooma 
impeeriumis; 
Rooma valitsejad; 
Rooma linna 
tekkimine. 

Ühiskonnaõpetus: 

seaduse 
ülimuslikkus, seadus 
kui regulatsioon; 
peamised 
inimõigused.  

Google pildiotsingusse:  
 ’Rome coins’. 
 
Mündi  läbimõõt on u 10 cm 
ehk 2 – 3 korda originaalist 
suurem. 
Kavandamisel hoidume 
karikatuursusest, kuid veidi  
ilmekaid liialdusi on lubatud. 
Voolimiseks on vaid üks 
koolitund, kuna tegemist 
pole plastiliiniga. 
 
Lopergune kuju või 
ärakukkunud detailid pole 
probleem, sest tegu on ju 
numismaatilise arheoloogilise 
leiuga. 
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22. 
nädal 

8. Kauged kultuurid 
Recycling – makett 
rühmatööna. 
 
Hiina pagood, india 
stuupa-tempel, jaapani 
kindlusetorn Edo-ajastust, 
islami minarett, vana-
ameerika maiade astmik-
püramiid, aafrika 
„mesipuu“-maja, eskimo 
iglu. 
 
Katab ainekavas: 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE. 
 

Ehitame üheskoos piimapakkidest,  
plastikpudelitest ja  -karpidest, 
vanadest viltpliiatsitest ja muudest 
jääkidest kaugete maade ehitiste 
makette. 
 
Rühmati oma tööde esitlus. 

- Loovülesandeid 
lahendades katsetab 
erinevaid töövõtteid 
ja materjale, kasutab 
tulemuslikemaid. 
 
- Leiab infot 
erinevatest allikatest. 
 
- Valib ja leiab eeskuju 
arhitektuuri 
mitmekesisusest. 
 
- Leiab vormi ja 
funktsiooni seoseid.    
 
- Osaleb ühistöös ja 
tööde esitlustes.  
 

Tarvitatud ja pestud pakendid 
(kogutud alates septembrist), 
ühenduseks teip traat, nöör, 
hambatikud kuumaliimi-püstol jne. 
Pisemate detailide voolimiseks 
plastiliin. 
 

Ajalugu: 
maailmakaart, 
erinevate 
piirkondade ajalugu 
ja kultuur; kultuuri 
ja traditsioonide 
muutumine. 

Muusika: jaapani, 
india vm muusika. 

Kultuuriline 
identiteet: 
kultuuride 
mitmekesisus.  
Teabekeskkond: 
infotehnoloogia 
võimalused teabe 
hankimisel; 
visuaalse teksti 
analüüs. 

Igas töörühmas on 4-6 
õpilast. Valmida võiks 
vähemalt 5 maketti. 
 
 
 

23.- 
26. 
nädal 

9. Vaatenurk 
  
Vaatenurk tähistab 
suunda, kustpoolt vaadati.  
Kõige harilikum vaatenurk 
on inimese silmade 
kõrguselt. Aga see võib olla 
ka linnuperspektiiv või 
konnaperspektiiv,  
väljendades suhtumist 
kujutatavasse. 
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE;  
KUNSTIKULTUURI 

(Eelmise tegevuse jätk) 
Kõik rühma liikmed joonistavad  
oma eelmises tunnis valminud  
hoonemaketti eskiislikult, nii ülevalt 
poolt – justkui lennukilt, kui ka alt – 
inimesena hoone jalamil. 
Nõnda õpime perspektiivi mitte 
skemaatiliselt, vaid päriselt. 
 
Kõik hoonemaketid asetame keset 
klassi (põrandale või kõrgemale 
alusele). 
Ringselt ümber ehitistekogumi 
istudes joonistab igaüks just nii, 
nagu tema vaatenurgast paistab. 
 

- Kujutab 
kolmemõõtmelisi 
objekte natuurist 
joonistades.  
 
- võrdleb joonistusi ja 
fotosid kus sama 
hoonet või 
linnavaadet on 
pildistatud  
erinevatest 
vaatenurkadest.  
 
 
 
 

Eelmise töö maketid, paber, pliiats. 
 
 
Tugev, maalimiseks sobiv aluspaber. 
 
 
 

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

Ajalugu: ajaloolised 
gravüürid ja maalid 
linnadest; 
ajaloolised 
fotojäädvustused.  

Ajapaik.ee – Eesti suuremad 
linnad ajaloolistel ja 
praegusaegsetel fotodel. 
Uuri, avasta, märgi kaardil ja 
pildista üle. 
http://ajapaik.ee/ 
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TUNDMINE.   
 

27. -
28. 
nädal 

10. Maailma värvid 
 
Vikerkaart, milles on kogu 
spekter, peetakse igal pool 
heaks märgiks. 
 
Katab ainekavas: 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE; 
DISAIN JA KESKKOND; 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE. 
 

(Eelmise tegevuse jätk) 
Milline on värvisümboolika 
erinevates maades? 
Arutleme, millised värvid millist 
maailma kanti võiksid 
iseloomustada.  
 
Kõik hoonemakettide kujutised 
maalime just nende värvidega, mis 
antud maad kõige paremini  
iseloomustab. 
 
Maalimise ajal tuletame meelde 
varemõpitud värvisegamisvõtted, 
helestamise - tumestamise, sest 
värviga rõhutame ruumilisust. 
 

- Kavandab ja 
kujundab. 
 
- Mõistab, mis on 
värvide kogumõju, 
värvikompositsioon ja 
kooskõla.  
 
- kasutab valgust ja 
varju ruumiliste 
objektide kujutamisel. 
 
- Leiab õiged 
proportsioonid ja 
paigutuse. 

Eelmise töö maketid, paber, pliiats. 
 
Aluskartong, guašid. 

Loodusõpetus: 
elukeskkonnad 
Eestis,  eluslooduse 
mitmekesisus;  
inimese mõju 
ökosüsteemidele. 

Ajalugu: 
maailmakaart, 

erinevate 
piirkondade ajalugu 
ja kultuur; kultuuri 
ja traditsioonide 
muutumine. 

Muusika: erinevate 
riikide 
rahvamuusika 
karakter värvides. 

Punane tähistab õnne Hiinas 
ja Aafrikas, hoiatust 
Euroopas ja Ameerikas , leina 
Elevandiluu-rannikul  ja 
surma Türgis. 
Sinine on surematuse värv 
Iraanis 
Purpur on leinavärv Brasiilias, 
rikkus ja võim paljudes 
lääneriikides. 
Roheline tähistab 
kõrgtehnoloogiat Jaapanis, 
õnne Lähis-Idas, Indoneesias 
on ta keelatud värv  ja Lõuna-
Ameerika džunglites surma 
värv. 
Kollane on leinavärv 
Mehhikos, tugevus ja 
usaldusväärsus Saudi 
Araabias. 
Must tähistab leina,  aga ka 
stiili ja elegantsi 
lääneriikides, usaldust ja 
kõrget kvaliteeti Hiinas. 
Valge on  Jaapani  ja teiste 
Kaug-Ida maade leinavärv, 
aga „puhtus“ lääneriikides.  

29. 
nädal 
 
 

11. Võrdlus ja analüüs –
kaks  pilti 
 
Inimese ja šimpansi geenid 

Valime pinginaabritele kaks 
samanimelist (-teemalist) pilti 
kunstiajaloo erinevatest ajastutest, 
näiteks postimpressionisti Paul 

- Leiab infot 
erinevatest allikatest. 
 
- Analüüsib erinevaid 

Värvitrükis pildid. Teabekeskkond: 
oma eesmärkide ja 
huvide tarbeks 
teabe leidmine; 
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 on hinnanguliselt 99 % 
sarnased. 

 

 
 
Katab ainekavas: 
VISUAALNE KOMMU-
NIKATSIOON; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE; 
KOOSTÖÖ JA ARUTELU. 

Cezanne`i ja hüperrealisti David 
Ligare`i. Võrdleme neid. Õpetaja  
abistavate küsimuste ja selgituste 
najal leiame antud teostes järjest 
uusi erinevusi ja sarnasusi. 
Kõik, mis teada saime, paneme ka 
kirja. 

kunstitöid. 
 
- Arendab 
analüüsioskust. 
 

otsimootorite, 
sõnastike ja 
entsüklopeediate 
kasutamine.   

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

 

30. -
31. 
nädal 

12. Kunst reklaamis  
 
Reklaam on rahvamasside 
kirjandus ja kunst. 

 
 
Katab ainekavas: 
DISAIN JA KESKKOND; 
MEEDIA JA VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON; 
KUNSTIKULTUURI 

(Eelmise tegevuse jätk) 
Vaatame näidiseid netist, kus 
klassikaline kunstiteos on 
muudetud reklaami tööriistaks. 
Pinginaabrid jagavad eelmise tunni 
pildid omavahel. 
Nüüd tuleb kunstiteos muuta 
reklaamiks. 
 

- Kavandab ja 
kujundab vaatluse ja 
ideede põhjal.  
 
- Eksperimenteerib 
kujutamise reeglitega. 
 
- Leiab infot 
erinevatest allikatest.  
 
- Leiab eeskuju 
erinevatest 
kunstitöödest.  
 
- Arendab 
analüüsioskust. 
 

Eelmise tunni pildid, vilt- ja/või 
värvipliiatsid, värvilised paberid, liim. 
 
Vaata: 
www.cuded.com/2011/05/art-in-
advertisements/ 
või 
www.designer-daily.com/advertising-
inspired-by-famous-painters-19619 

 

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. 

Loodusõpetus: 
säästev tarbimine;  

Teose reproduktsioon tuleks 
kleepida suuremale alusele, 
et kõik lisandused ära 
mahuksid. 

http://1.bp.blogspot.com/_vl82uG2c1XE/SUSZhfAR_rI/AAAAAAAABw4/3l_YGVfKfW0/s1600-h/david-ligare-still-life-with-burgers-fries-and-apple.jpg
http://www.cuded.com/2011/05/art-in-advertisements/
http://www.cuded.com/2011/05/art-in-advertisements/
http://www.designer-daily.com/advertising-inspired-by-famous-painters-19619
http://www.designer-daily.com/advertising-inspired-by-famous-painters-19619
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TUNDMINE. Muusika: 
muusika/helide  
analüüsimine 
reklaamis. 

33 .-
35. 
nädal 

13. Mis on linnupesa 
sees? 
 
Mune, poegi ega isegi vana 
lindu ei tohi vaadata nii, et 
hambad paistavad – 
röövlinnud tulevad siis 
pesa kallale.            
(Rahvatarkus) 
 
Katab ainekavas: 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE. 
 

Uurime, millest linnud pesa teevad. 
Kuhu nad pesa teevad? Millised on 
linnuliikide munamustrid? 
Kasutame kõiki senituntud ja uusi 
trükigraafika võtteid pintslitrükist 
linoollõikeni ja monotüüpiast 
taimetrükini nii, et erinevate 
tehnikate abil saab graafilises 
segatehnikas töö nii pesamaterjali – 
kõrred, heinad, sambla- ja sulekatte 
kui ka pesaümbruseks oksad, kivid 
või kõrge rohu. Munade kujundus 
võib valmida nii tilgatrükis kui ka 
läbi šablooni tupsutades. 

-  Eeskujudest ja 
ideest lähtudes 
kavandab ja 
kujundab.  
 
- Loovülesandeid 
lahendades katsetab 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale, kasutab 
sobivaid. 
 
- Mõistab, mis on 
joonte ja pindade 
kogumõju, 
kompositsioon ja 
kooskõla.  
 
- Leiab infot 
erinevatest allikatest. 
 

Erinevate tooni  ja faktuuriga paberid, 
kõik graafika-tehnikateks vajalikud 
vahendid kartulist linool-lõikeni. 
Trükkimiseks trükipress või lusikad. 

Teabekeskkond: 
oma eesmärkide ja 
huvide tarbeks 
teabe leidmine; 
otsimootorite, 
sõnastike ja 
entsüklopeediate 
kasutamine.   

Loodusõpetus: 
loodus- ja 
keskkonnakaitse 
Eestis; inimese mõju 
keskkonnale; 
bioloogilise 
mitmekesisuse 
kaitse;  kaitsealad.  

Pildi võib ka eraldi trükitud 
osadest aplikatsioonina 
kokku kleepida. 
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VII klass – kunstiõpetus 

 

 

 

Õppe- 

nädal 

Õppeühik/õpisisu Tegevused. Meetodid Õpitulemused/väljundid Materjalid.  
Vahendid. Tehnikad 

Lõiming 
Läbivad teemad 

Tähelepanekud 

                  MITMEKÜLGNE JOONISTUSKUNST 

1.-3. 
nädal 

 

 

 

 

 

 

Teema: Iseloomuga faktuur 

Kunstnikuraamat 

Joon ja faktuur 

Joonistatud pindade uurimine ja 

avastamine   

Joonistavate kunstnikega 

tutvumine 

Visuaalse uurimuse 

vormistamine 

kunstnikuraamatuks 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

RUUMILINE JA PILDILINE 

KUJUTAMINE; 

Ülesanne: Uurida joonistavate 
kunstnike (Kr Raud jt) teoste 
faktuure, luua neist omanäolisi 
versioone ja vormistada 
kunstnikuraamatuks. 

Meetod: Individuaaltöö 

 

Tehnikaproovid (Visandid) 

Kunstnikuraamatu tegemine. 
Võimalused: leporello, jaapani 
köide, karpraamat, objekt, 
installatsioon. 

Eksponeerimine ja 
dokumenteerimine. 

 

 

 

Õpilane: 

- teab joonistavaid 
kunstnikke ja mõnda nende 
teostest; 

- uurib teoste faktuure ja 
tehnilisi võtteid; 

- visandab ja loob nende 
eeskujul ise faktuure; 

- kasutab erinevaid pliiatseid  
ja tehnilisi võtteid; 

- oskab uuritut 
interpreteerida, luues 
omanäolisi faktuure; 

- kavandab õpetaja abiga  
raamatu vormi; 

- loob kunstnikuraamatu. 

 

Materjalid: 
Kunstiõpik 7.-9. klassile 1. osa. 
Lk 9-33; 15 ja 102 
Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa. 
Lk 14-15 
http://digikogu.ekm.ee 
(Eesti Kunstimuuseumi 
digikogu, kust saab vaadata 
erinevaid teoseid) 

Joonistuste näitus ”Harilik” 
ordinarydrawings.blogspot.com 

Vahendid: Erineva tugevusega 
pliiatsid, grafiit, värvipliiats, 
kustukumm, erinevad 
paberisordid ja muu vajalik 
vastavalt kavandile. 

Projektor ja 
internetiühendusega arvuti 

Tehnika: Grafiit ja värvipliiatsid 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine: 
kunstniku elukutse 
tutvustamine. 

Digikogu toimib 
paremini, kui 
registreerida end 
kasutajaks. 

Kunstnikuraamatul 
on eelkõige 
kunstiväärtus – see 
on pigem kunstniku 
kui kirjaniku looming. 
Kunstnikuraamatud 
on erilised just tänu 
sellele, et nad võivad 
omandada 
igasuguseid vorme: 
olla imetillukesed või 
ka lausa skulptuurid 
või insatallatsioonid. 

http://digikogu.ekm.ee/
http://ordinarydrawings.blogspot.com/


 

125 

 

KUNSTITEHNIKAD; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE. 

4. 

nädal 

Teema: Pilt loob end ise 

Tuši- või tindijoonistus/maal 

 
Katab ainekavas: 
LOOMINGULINE 
VÄLJENDUS; 
PILDILINE KUJUTAMINE; 
KUNSTITEHNIKAD. 

Ülesanne: Joonistada paberile 
veega vabal teemal pilt ja täita 
kujutatu tuši või tindiga nii nagu 
pilt “joonistaks või maaliks end ise”. 

Meetod: individuaaltöö. 

Näidise vaatamine suurelt 
ekraanilt. Õpetaja kommentaarid. 

Õpilane: 

- saab selgeks uue tehnika - 
tuši- või tindijoonistuse; 

- loob ise ühe pildi 
nimetatud tehnikas. 

Materjalid: 
Vee ja tindiga ’isejoonistava’ 
pildi tehnika näiteid: 
http://www.youtube.com/watc
h?v=fq9mw8wR-1Q  

Lisaks: Kunstiõpik 7.-9. klassile 
1. osa Lk 58 (veidi erinev 
lähenemine) 

Tehnika: tuši- või 
tindijoonistus/maal 

Vahendid: paber, pintsel, tušš 
või tint,  erinevad pulgad või 
orgid, võimalusel pipett (või 
tindiballoonid). 

Loodusõpetus: vee 
füüsikaliste omaduste 
käsitlemine. 

Sobib  eriti 
abstraktne 
kompositsioon.  

Võib kasutada eri 
värve tinte. Tindid ja 
tušš toimivad 
erinevalt. Töö vajab 
kiiret tegutsemist, et 
vesi liiga ruttu ära ei 
kuivaks. Sobib 
töötamine üksikute 
detailide kaupa. Jätta 
pildid ise kuivama, 
mitte kuivatada neid  
fööniga vms. 

5.-6. 
nädal 

 

 

 

Teema: 

Joonistades nähtavaks 

 

Nüüdisaegne joonistuskunst 

Joonistatu mõtestamine 
uuel moel 

Nähtamatu kujutamine 

 
Katab ainekavas: 

Ülesanne: Joonistada pilt sellest, 
mis tegelikult pole silmaga nähtav 
(loodusjõud, tunded, emotsioonid 
jne), luues uusi omanäolisi 
kujundeid. 

Meetodid: Mõistekaart, 
diskussioon, individuaaltöö, 
rühmatöö. 

Näidiste vaatamine suurelt 
ekraanilt. Õpetaja kommentaarid. 

Rühmatööks diskussioon ja 

Õpilane: 

- tunneb nüüdisaegse 
joonistuskunsti olemust ja 
selle eri võimalusi; 

- oskab luua teemast 
lähtuvat mõistekaarti; 

- suudab abstraheerida; 

- oskab kujutada abstraktset 
või muul moel kujutamatut; 

- katsetab erinevaid tehnilisi 

Materjalid: 

Tähelepanu! Valmis olla! 
KUNST! (Õpilaseraamat). Lk 96-
101 

Tähelepanu! Valmis olla! 
KUNST! (Õpetajaraamat ). Lk 46 
– 47 

Lingikogu alt teema 
“Joonistades nähtavaks” 
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-
valmis-olla-
kunst/lisamaterjalid/lingikogu 

 
Eesti keel:  suuline ja 
kirjalik  eneseväljendus 
 
Võõrkeeled: suuline ja 
kirjalik  eneseväljendus 
 
Muusika:  muusikaline 
eneseväljenus 
(laulmine, pillimäng, 
liikumine) 
 
Keskkond ja 

Tööd võiksid 
soovitavalt olla 
suureformaadilised, 
et saaks hoogsamalt 
joonistada. 

Kui kujundada 
kontseptsiooni tekst 
käsitsi, siis 
võimalikult lihtsalt ja 
loetavalt, et tekst töö 
endaga võistlema ei 
hakkaks. 

http://www.youtube.com/watch?v=fq9mw8wR-1Q
http://www.youtube.com/watch?v=fq9mw8wR-1Q
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
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AVASTAMINE JA UURIMINE; 
LOOMINGULINE 
VÄLJENDUS;  
PILDILINE KUJUTAMINE; 
ISESEISEV TÖÖ; 
KOOSTÖÖ, ARUTELUD; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE. 

mõistekaardi loomine. 

Visandite tegemine oma valitud 
teemale. 

Tööle lisatud kontseptsiooni 
kirjutamine (lühike idée kirjeldus). 

Pildi joonistamine. 

Kodune töö: Kontseptsiooni 
kujundamine (käsitsi või arvutis). 

Rühmatöö: Tööde eksponeerimine 
näituseks 

Arutamine koos õpetajaga ja 
omavahel teoste paigutamise üle ja 
põhjendatakse valikuid. Millised 
tööd sobivad kõrvuti, millised mitte 
ja miks. 

joonistusvõtteid; 

- oskab kasutada erinevaid 

joonistusvahendeid 

- arutleb kompositsiooni üle 
teoste eksponeerimisel 

Õpilastööde pilte (samas) 

Vahendid: 

Interneti-ühendusega arvuti, 
mitmesugused vabalt valitud 
joonistusvahendid ja 
aluspinnad. 

Tehnika: 

Segatehnika 

 

 

 

 

jätkusuutlik areng:  
loodusest kui 
terviksüsteemist 
arusaama 
kujundamine. 
 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: 
ühistegevuse 
kavandamine, 
osalemine rühmatöös. 

                  MAAKUNST.  PERFORMANCE 
7.-8. 
nädal 
 

Teema: 

Näita mulle Sügist! 

Maakunsti olemus 
Loominguline protsess läbi 
isikliku kogemuse 
 
Katab ainekavas: 
LOOMINGULINE 
VÄLJENDUS; 
RUUMILINE JA PILDILINE 
KUJUTAMINE; 
KUNSTITEHNIKAD; 
KESKKOND;  

Ülesanne: Luua rühmatööna õues 
(pargis, metsas vm) 
maakunstiobjekt ja lisada sellele 
etendus (performance)  ühise 
teema all „Näita mulle Sügist!“, 
panna oma ideele tabav pealkiri ja 
lisada selgituslugu (kontseptsioon). 
Esitleda videona, fotode või 
etendusena kaasõpilastele ja 
õpetajale. 
 
Meetodid: rühmatöö, õues 
loodusliku materjali kasutamine, 
ajurünnak pealkirjade leidmiseks, 
dokumenteerimine, esitamine 

Õpilane: 
-mõistab maakunsti olemust 
ja põhimõtteid; 
 
-teab maakunstiga  
tegelevaid  kunstnikke; 
 
- saab aru kontseptsiooni 
olemusest kaasaegses 
kunstis/maakunstis; 
 
- kasutab oma loomingus 
erinevaid tehnilisi 
vahendeid; 
 

Materjalid: 
Kunstnike kodulehtede näited 
internetist.  
 
Vahendid: Looduslikud 
vahendid, foto- või 
videokaamera, kaameraga 
telefon. 
Moodustada rühmad, nii, et igas 
grupis oleks vähemalt üks 
fotoaparaat või kaamera. 

Loodusõpetus: 
sügismärgid  looduses 
Tehnoloogia: tehniliste 
vahendite kasutamine 
loomingulistes 
ülesannetes ja töö 
dokumenteerimisel.   
 
Muusika: sügis 
muusikas (Antonio 
Vivaldi jt.) 
 
Keskkond ja 
jätkusuutlik areng:  
loodusest kui 

Idee: kunstiõpetaja 
Aire Perk 
(kohandatud). 
Illustreeriva materjali 
näiteid: Kütioru 
maakunstirada 
www.metsas.ee/et/ateljee
/maakunstirada 
Christo & Jeanne-
Claude 
www.christojeanneclaude.
net/ 

Andy Goldsworthy 
http://www.goldsworthy.c
c.gla.ac.uk/ 

Timo Jokela 

http://www.metsas.ee/et/ateljee/maakunstirada
http://www.metsas.ee/et/ateljee/maakunstirada
http://www.christojeanneclaude.net/
http://www.christojeanneclaude.net/
http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/
http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/
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KOOSTÖÖ, ARUTELUD; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE. 

Näidiste vaatamine suurelt 
ekraanilt. Õpetaja kommentaarid. 
 

- õpib loodust rikkumata 
kasutama käepäraseid 
looduslikke materjale 
loominguliseks 
väljendusvahendiks. 

terviksüsteemist 
arusaama 
kujundamine; looduses 
käitumine ja looduslike 
materjalide 
kasutamine. 
 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: 
ühistegevuse 
kavandamine, 
osalemine rühmatöös. 
 

http://digitaljournal.com/a
rticle/342986 

Facebook /Sculpture, 
album: Land and 
environmental art 
https://www.facebook.co
m/media/set/?set=a.3471
67045309038.104656.337
671456258597&type=1 
Tunni kava näide: 
http://kunstiainepraktiku
m.blogspot.com/2012/08/n
aita-mulle-
sugist.html?utm_source=B
P_recent 

                  ASJAD ELAVAD 

9. 
nädal 

 

Teema: 

Funktsionaalsed värvid 

Kui valgusfooris oleksid lilla, 
pruun ja roosa? 

Värvide olulisus keskkonnas. 

 
Katab ainekavas:  
UURIMINE JA AVASTAMINE; 
DISAIN JA KESKKOND; 
MEEDIA JA VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON; 
ISESEISEV TÖÖ; 
KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Ülesanne: Värvida valmisolev 
ülesande leht tuttavate esemetega, 
muutes esemete tavapärast värvi. 
Vaadata kõikide õpilaste lehti koos ja 
arutleda, mis juhtuks, kui esemete 
värv ka tegelikkuses ootamatult 
muutuks. 

Värvida individuaalselt, arutleda 
gruppides. Gruppide arv vastab 
esemete arvule. Iga grupp räägib 
teistele ühest esemest. 

Meetod: 

Individuaal- ja grupitöö. 

Õpilane: 

- mõistab värvide olulisust  
keskkonnast arusaamisel; 

- teab, miks eksisteerivad 
rahvusvahelised 
standardvärvid. 

 

 

Materjalid: 

Merike Rehepapp. 

Disainispikker. Osa VÄRV ja  

ülesande leht Lisa 1. 

Illustreeriv video: Beau Lotto 

“Optical illusions show how we 

see“ (Optlised illusioonid 

näitavad kuidas me näeme). 

www.ted.com/talks/beau_lotto_o

ptical_illusions_show_how_we_se

e.html 

Vahendid: Paber, 

värvipliiatsid/vildikad 

Tehnika: Värvipliiatas 

Loodusõpetus: 
aastaajad ja värvid 
looduses; kaitsevärvus, 
hoiatusvärvus.  
 
Keskkond ja ühiskonna 
jätkusuutlik areng: 
loodus minu ümber, 
turvalise keskkonna 
hoidmine. 
 
Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine:  

positiivne hoiak 

õppimisse, tutvumine 

disaineri elukutsega; 

tootmine ja ettevõtlus.  

Õpilased võivad ka 
ise eelnevalt üleande 
lehe joonistada. 

http://digitaljournal.com/article/342986
http://digitaljournal.com/article/342986
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.347167045309038.104656.337671456258597&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.347167045309038.104656.337671456258597&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.347167045309038.104656.337671456258597&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.347167045309038.104656.337671456258597&type=1
http://kunstiainepraktikum.blogspot.com/2012/08/naita-mulle-sugist.html?utm_source=BP_recent
http://kunstiainepraktikum.blogspot.com/2012/08/naita-mulle-sugist.html?utm_source=BP_recent
http://kunstiainepraktikum.blogspot.com/2012/08/naita-mulle-sugist.html?utm_source=BP_recent
http://kunstiainepraktikum.blogspot.com/2012/08/naita-mulle-sugist.html?utm_source=BP_recent
http://kunstiainepraktikum.blogspot.com/2012/08/naita-mulle-sugist.html?utm_source=BP_recent
http://kunstiainepraktikum.blogspot.com/2012/08/naita-mulle-sugist.html?utm_source=BP_recent
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/www.ted.com/talks/beau_lotto_optical_illusions_show_how_we_see.html
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/www.ted.com/talks/beau_lotto_optical_illusions_show_how_we_see.html
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/www.ted.com/talks/beau_lotto_optical_illusions_show_how_we_see.html
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10.-12. 
nädal 

 

Teema: Loon või laenan 

Objekt (kunstiobjekt), 
sümbol, stiliseerimine,  
piktogramm, autor, 
tööstusomand, patent, 
kujutav kunst, disain, 
arhitektuur. 

 
Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 
LOOMINGULINE 
VÄLJENDUS;  
RUUMILINE JA PILDILINE 
KUJUTAMINE; 
MEEDIA JA VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE; 
ISESEISEV TÖÖ; 
KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Ülesanne: Valida välja üks loom ja 
uurida, mil moel on selle looma 
motiivi kasutatud meid ümbritsevas 
keskkonnas (kujutav kunst, disain, 
tööstusdisain, arhitektuur jne). 
Koostada väljapanek, mis koosneb 7-
st erinevast valitud looma kujutavast 
objektist, millest 2 objekti luua ise, 5 
võib laenata. Ise loomisel kasutada 
oma valikul erinevaid õpitud 
tehnikaid ja töövõtteid, laenatud 
töödele leida võimalusel juurde 
autori nimi. Panna kogu 
väljapanekule nimi ja tutvustada ning 
põhjendada valikuid klassikaaslastele 
ning õpetajale. 

Meetodid: Diskussioon ja ajurünnak 
klassis, individuaalne praktiline töö, 
ettekanne. 

Kodune töö: Materjali kogumine. 

Õpilane: 

- 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). 

 

Materjalid: 

Klassi kunstiraamatute kogu 

www.autor.ee 

kunstiainepraktikum.blogspot.com 

Vahendid: Internetiühendusega 
arvutid, foto- ja videotehnika. 
Joonistus- ja maalimistarbed. 
Esitlusvahendid (projektor) 

 

Tehnika: Vaba 

 

 

 

Muusika: muusikaline 

omalooming. 

 

Teabekeskkond: 

infotehnoloogia 

võimalused teabe 

hankimisel; leitud 

teabele kriitilise 

hinnangu andmine; 

visuaalse teksti 

analüüs. 

 

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

 

Häälestuseks näidata    

kõigepealt tavalisi 

esemeid, seejärel 

asendada näiteks 

pliiats lisanditega 

pliiatsiga jms. 

Näidata ka muid  

tavapärasest rohkem 

kujundatud ja huvi 

äratavad esemed. 

 

13. 
nädal 

 

Teema: 

Värvid meie elus 

Mis värvi on lõhnad? 

 

Katab ainekavas: 

DISAIN JA KESKKOND; 

Ülesanne: Arvata ära, mis värvi on 
lõhnad kinnistes purkides/kottides ja 
värvida need paberile.   

Arutada gruppides ja koos õpetajaga, 
mida need lõhnad meenutavad ja mis 
tegelikult purkides on ning arutada 
kas neid värve saaks ka ära kasutada 

Õpilane: 

-avastab seoseid, mida 
varem pole märganud; 

- mõistab, kuidas lõhnad 
mõjutavad meie visuaalset 
maailma; 

Materjalid: 

Merike Rehepapp. 

Disainispikker. Osa VÄRV. 

Vahendid: 

Paber, värvipliiatsid, purgid 
lõhnavate sisudega (kohv, 

Loodusõpetus: meeled 
ja tajumine; lõhnad 
kommunikatsiooni 
vahendina.  
 
Muusika: värvid 
muusikas - helikeel. 
 
Keskkond ja ühiskonna 

 

file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/www.autor.ee
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/kunstiainepraktikum.blogspot.com
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MEEDIA JA VISUAALNE 
KOMMUNIKATSIOON; 
ISESEISEV TÖÖ; 
KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

toodete disainimisel, müümisel. 
Visandada ideed paberile. 

Meetodid: individuaaltöö, grupitöö, 
arutelu 

- märkab värve ka seal, 
kus tegelikult lõhnab; 

- püüab mõista värvi mõju 
meie alateadvusele 

vanilje, kaneel, seep, 

lõhnaküünlad, juust jne 

jätkusuutlik areng: 
loodus minu ümber, 
turvalise keskkonna 
hoidmine. 
Ettevõtlikkus ja 
karjääri planeerimine: 
uute toodete ideede 
otsimine; koostöö ja 
arutelud, ühistöö 
tulemuste esitlemine.  

14.-16. 
nädal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teema: Mul on muster  

Aine faktuur kui kunst 
Kaasagene kunst. 

Installatsioon. 

 
Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE, 
LOOMINGULINE 
VÄLJENDUS; 
RUUMILINE JA PILDILINE 
KUJUTAMINE; 
KUNSTITEHNIKAD; 
DISAIN JA KESKKOND; 
ISESEISEV TÖÖ. 

Ülesanne 1: Luua installatsioon 
erinevate ainetega täidetud 
läbipaistvatest anumatest. Iga õpilane 
peab leidma  ühe kaanega anuma ja 
täitma selle mingi ainega  
Komponeerida täidetud anumatest 
installatsioon. Igale purgile lisada aine 
mina-vormis kirjeldus. 
Dokumenteerida tulemust. 

Kodune töö: pildistada (või 
joonistada veekindla markeriga 
koopiapaberile) faktuure oma 
ümbrusest (killustik, rohi, paneelid, 
puutüved, seinad jne) ja saata pilt 
õpetaja arvutisse.   

Õpetaja prindib tööd järgmiseks 
tunniks välja. Võib kasutada vanu ja 
untsu läinud koopiapabereid. 

Ülesanne 2: 

Valmistada ette tühjad postkaardid. 
Mõelda välja huvitavamaid formaate 
ja murdmisviise. 

Õpilane: 

- õpib teistmoodi 
vaatama; 

- märkab oma ümbruses 
väiksemaid või suuremaid 
faktuure; 

- paneb tähele erinevate 
ainete koostist visuaalsest 
aspektist; 

- kirjeldab koostise 
visuaalseid omadusi; 

- loob ühistööna 
installatsiooni; 

- seostab visuaalse 
uurimuse uue tulemusega 
(fotost või joonistusest 
postkaardini). 

 

 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 1. osa. 
Lk 66. 

Vahendid: 

Läbipaistvad kaanega anumad ja 
erinevad ained (sool, suhkur, 
kohvioad, riis, herned, tatar, 
paber jne) 

Fotokaamera või kaameraga 
telefon. 

Liim, käärid, aluspaber 
postkaardi tegemiseks 

Loodusõpetus: 
keskkond meie ümber. 

 
Käsitöö ja kodundus: 

esemeline rahvakunst; 

rahvuslikud  mustrid 

ehk kirjad.  

 

Tehnoloogia: tehniliste 
vahendite kasutamine 
loomingulistes 
ülesannetes ja töö 
dokumenteerimisel.   
 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: 
ühistegevuse 
kavandamine, 
osalemine rühmatöös. 
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Kortsutada välja prinditud lehed, 
lõigata või rebida need tükkideks ja 
teha kaadritest postkaardid. 

17.-18. 
20.näd
al 

 

 

Teema: Originaal 

Muuseumi- või 

galeriikülastus 

 
Katab ainekavas: 
UURIMINE JA AVASTAMINE, 
LOOMINGULINE 
VÄLJENDUS; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE. 

Ülesanne: Külastada kunstinäitusi: 

disaini- ja tarbekunstinäitused, eesti 
kunsti klassika, kaasaegse kunsti 
näitused jt 

Meetodid: õppekäik ja vestlused, 
muuseumipoolsed meetodid. 

Võimalusel valida haridusprogramm 
muuseumipedagoogi juhendamisel. 

Õpilane: 

- puutub kokku 
originaalteostega; 

- omandab 
muuseumiskäimise 
harjumusi; 

- saab teada konkreetse 
näituse autoritest ja 
teemadest. 

Materjalid: 

Muuseumipoolsed 
jaotusmaterjalid ja/või 
saalitekstid 

Eesti Kunstimuuseumi digikogu 
http://digikogu.ekm.ee 

Muusika: originaal, 

arranžeering  ja töötlus 

muusikas 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuri ajalugu ja 

kultuuriline 

mitmekesisus 

 

Muuseume ja 
galeriisid võiks 
külastada nii tihti kui 
võimalik. Kui neid 
kooli lähedal ei ole, 
võib kasutada ka 
erinevate eesti ja 
maailma 
muuseumide 
virtuaaltuure ja 
digikogusid. 

19.-21. 
nädal 

Teema: Elus metafoor 

Kontseptsioon ja kontekst 

Tähendustega mängimine 

Kõnekäänud jametafoorid 

Seos kirjandusega 

 
Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE, 
LOOMINGULINE 

Ülesanne: 
Luua objekt või installatsioon 
lähtuvalt kõnekäänust või 
metafoorsest väljendist, kasutades 
selle otsest, mitte ülekantud 
tähendust. 
 
Meetodid: vestlus, individuaalöö või 
õpilase enda korraldatud grupitöö, 
dokumenteerimine 

Õpilane: 

-  teab, mis on 
kontseptsioon ja kontekst; 

- oskab valida 
kontseptsiooni 
teostamiseks kunstivormi 
ja planeerida tegevust; 

Materjalid: 

Teema «Elus metafoor» 
õpilaseraamatu tekstid 

4K ehk Kumu kaasaegse kunsti 
kaardid. Kumu hariduskeskus, 
2007. 

Ülesande aluseks sobib nii 
luule- kui ka proosatekst. 

Kõnekäändudest ja 

Eesti keel: kõnekäänud 

ja metafoorid; ilmekas 

väljendus.  

 

Teabekeskkond: 

infotehnoloogia 

võimalused teabe 

hankimisel; leitud 

Illustreerivaid 
näiteid: 

Tiina Sarapu 
http://www.glass.ee/tiina
/vaba/kergel_sammul/ke
rgel_sammul1.html 

Hans Hemmerti 
kodulehekülg 

ingesidee.de/page.php?
pgid=14&lang=en  

http://digikogu.ekm.ee/
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/ingesidee.de/page.php%3fpgid=14&lang=en
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/ingesidee.de/page.php%3fpgid=14&lang=en
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VÄLJENDUS;  
RUUMILINE  KUJUTAMINE; 
ISESEISEV TÖÖ; 
KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 
 

 
 

- on oma ideed teostanud; 

- oskab teost 
dokumenteerida. 

 

metafooridest:  

Ille Rohtlaan, Metafoor 
Meediatekstis 

koidulag.edu.ee/~ille/metafoor/
index.html  

Eesti keele käsiraamat 
www.eki.ee/books/ekk09/index
.php?p=6&p1=5&id=544  

Vahendid: 

Interneti-ühendusega arvuti, 
ekraan, paber, pliiats, 
konkreetse idee teostamiseks 
vajalikud vahendid, fotoaparaat 
ja/või videokaamera 
(mobiiltelefon). 

teabele kriitilise 

hinnangu andmine; 

visuaalse teksti 

analüüs. 

 

Tiiu Kirsipuu 
kodulehekülg 
www.tiiukirsipuu.com 

Kunstikeskus.ee 
intervjuu Tiiu 
Kirsipuuga 

www.kunstikeskus.ee/n
ew/galerii/isiksus/tiiu_k
irsipuu.htm 

                  KUNSTITEHNIKAD JA KOMPOSITSIOONI ABC 

22.-24. 
nädal 

  

Teema: Tärpentini ja 
sõrmega 

Pastelli ja söetehnika 

Kompositsiooni kujundamise 
põhitingimused 

Suhted ja seosed 

Ruum, elemendid, kuldlõige, 
suurussuhted 
(proportsioonid) 

 
Katab ainekavas: 
LOOMINGULINE 
VÄLJENDUS; 
RUUMILINE JA PILDILINE 
KUJUTAMINE; 
KUNSTITEHNIKAD; 

Ülesanne 1: Tutvuda pastelli ja 
söetehnika ajalooga ja neid tehnikaid 
kasutavate eesti kunstnikega, (A. 
Laikmaa, O. Kallis, Kr Raud, R. 
Kelpman) valmistada õpetaja 
juhendamisel tehnikaproovid ja 
nende baasil abstraktsed 
kompositsioonid. 

 

Ülesanne 2: Luua õpitud tehnikate 
baasil abstraktsed kompositsioonid 
geomeetriliste  põhikujundite baasil 

Eelnevalt visandada kompositsioonid 
proovipaberile. 

 

Meetodid: indivisuaaltöö, õppekäik 

Õpilane: 

- oskab erinevaid pastelli- 
ja söetehnikaid; 

- teab pastelli- ja 
söetehnikaid kasutavaid 
eesti kunstnikke; 

 - omab  ülevaadet 
(pildi)kompositsiooni  
kujundamise 
põhitingimustest 
geomeetriliste 
põhikujundite abil; 

- mõtleb ruumi ja 
kompositsiooni  

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 1. osa  
Lk 68-91 (Praktilised ülesannded  
nr 47 ja  52) 

 

Vahendid: õli- ja kuivpastellid 
(vähemalt põhivärvid), lõhnatu 
tärpentin, maalriteip, švamm, 
paber, fiksatiiv. 

 

 

 

Matemaatika: 

geomeetria 

 

Ajalugu: Eesti ajalugu, 

kultuur ja elukeskkond 

20.sajandil. 

 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuriline 

mitmekesisus. 

 

Otsida materjalide 
lisa internetist. 

 

 

file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/koidulag.edu.ee/~ille/metafoor/index.html
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/koidulag.edu.ee/~ille/metafoor/index.html
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/www.eki.ee/books/ekk09/index.php%3fp=6&p1=5&id=544
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/www.eki.ee/books/ekk09/index.php%3fp=6&p1=5&id=544
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/www.tiiukirsipuu.com
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/www.kunstikeskus.ee/new/galerii/isiksus/tiiu_kirsipuu.htm
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/www.kunstikeskus.ee/new/galerii/isiksus/tiiu_kirsipuu.htm
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TOVB16SA/www.kunstikeskus.ee/new/galerii/isiksus/tiiu_kirsipuu.htm
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KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE;  
ISESEISEV  TÖÖ. 

muuseumisse 

 

 

elementide ning 
elementide omavaheliste 
suhete üle; 

- tunneb pastelli- ja 
söetehnika ajalugu; 

- õpib üheaegselt 
kompositsiooniga  pastelli- 
ja söetehnikat; 

- võimalusel külastab 
Kumu kunstimuuseumi 
rahvusromantismi saali. 

25.-28. 
nädal 

 

Teema: Võluvahend vesi 

 Akvarellitehnika 

 

Arv- ja kohasuhted 
kompositsioonis (hulk, 
territoorium/formaat) 

  
Katab ainekavas: 
LOOMINGULINE 
VÄLJENDUS; 
RUUMILINE JA PILDILINE 
KUJUTAMINE; 
KUNSTITEHNIKAD; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE; 
ISESEISEV TÖÖ. 

Ülesanne 1: Tutvuda  akvarellitehnika 
ajalooga ja tehnikat kasutavate eesti 
kunstnikega, (E.Wiiralt, L. Mei, A. 
Vabbe, K. Pärsimägi), valmistada 
õpetaja juhendamisel 
tehnikaproovid. 

 

Luua õpitud tehnikate baasil  
akvarellmaal. Võimalikud teemad: 
Suurlinna tänav, Maakodu hääled. 

 

Meetod: individuaaltöö 

Õpilane: 

- 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 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 1. osa Lk 
35-67 (Praktilised ülesanded  nr 
34 ja  35) 

 

Vahendid: 

 akvarellvärvid (paari peale üks 
karp), mõned heledamad 
õlipastellid, akvarellipaber, 
erineva laiusega akvarellipintslid 
(paari peale vahetamiseks), 
vanad koledad (liimi)pintslid, 
maalriteip, veenõu, kummiliim, 
jäme söögisool, švamm, 
majapidamispaber/paberkäterä
tt jms. 

Ajalugu: Eesti ajalugu, 
kultuur ja elukeskkond 
20.sajandil.  

 
Loodusõpetus: vee 

füüsikalised omadused. 

 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuri ajalugu ja 

kultuuriline 

mitmekesisus. 

 

Otsida materjalide  
lisa internetist. 
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ajalugu; 

- õpib üheaegselt 
kompositsiooniga  
akvarellitehnikat. 

29.-30. 
nädal 

 

 

Teema: Tundlikud 

piirid 

Segatehnika 

Kompositsioon suurtest 
vormidest ja piirjoontest 

 
Katab ainekavas: 
LOOMINGULINE 
VÄLJENDUS;  
PILDILINE KUJUTAMINE; 
KUNSTITEHNIKAD; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE; 
 ISESEISEV TÖÖ; 
KOOSTÖÖ. 

Ülesanne: Maalida segatehnikas pilt, 
kus on kasutatud suuri vorme ja 
tundlikke piire.  Valida värvitoone, 
mida õpilane varem pole tavapäraselt 
kasutanud. 

Meetodid:  individuaal- või grupitöö 

 

 

Õpilane: 

- tunneb kunstnik Mark 
Rothko teosid; 

- oskab komponeerida 
suurte lihtsate pindade 
abil; 

- kasutab harjumatuid 
värvikomppositsioone; 

- valdab õlipastelli ja 
akrüüli/guaši 
segatehnikat. 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa Lk 
16 

KUNST KALJUJOONISTEST 
KAASAEGSE KUNSTINI. Lk 512 

Mark Rothko maalitehnika 
http://www.youtube.com/watch?v=vSiu
8qzHV6c 

Vahendid: 

Guašš- või akrüülvärvid, 
õlipastellid, suuremad pintslid 
(n maalripintslid), suurem paber 
võ papp. 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuri ajalugu ja 

kultuuriline 

mitmekesisus. 

 

Otsida lisa internetist 

31-32. 
nädal 

Teema: Kõrge maal 

Reljeefne maal 

Akrüül 

 
Katab ainekavas: 
LOOMINGULINE 
VÄLJENDUS; 
PILDILINE JA RUUMILINE 
KUJUTAMINE; 

Ülesanne: Luua ühevärvilise reljeefne 
maal. Joonistada kavand, kleepida 
selle alusel detailid kompositsiooniks, 
lasta liimil kuivada ja värvida töö 
akrüülvärviga üle. Tutvustada oma 
tööd klassile (miks valisin just need 
detailid, värvid ja kompositsiooni 
jne). 

Meetodid:  individuaal- või grupitöö, 
esitlus. 

Õpilane: 

- tunneb kunstnik Yves 
Kleini teosid; 

- oskab luua reljeefset 
maali/kompositsiooni Yves 
Kleini eeskujul; 

- piirab värvikasutust. 

 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa Lk 
17 

Andrew Graham-Dixon (toim.) 
KUNST. KALJUJOONISTEST 
KAASAEGSE KUNSTINI. Lk 520 

Film Yves Kleini loomingust 

www.youtube.com/watch?v=II2j3Uk3Ad
E&feature=related  

Kultuuriline identiteet: 

kultuuri ajalugu ja 

kultuuriline 

mitmekesisus. 

 

Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine:  

positiivne hoiak 

Otsida lisa internetist 

http://www.youtube.com/watch?v=vSiu8qzHV6c
http://www.youtube.com/watch?v=vSiu8qzHV6c
http://www.youtube.com/watch?v=II2j3Uk3AdE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=II2j3Uk3AdE&feature=related
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KUNSTITEHNIKAD; 
KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE; 
ISESEISEV TÖÖ. 

Vahendid: 
Visandipaber, pappalus 
(võimalikult suur), pabernööri 
juppe või palju väikseid detaile 
(kirjaklambrid, knopkad, 
nööbid, puuoksad jms), PVA liim 
(klassi peale suur purk), pintsel 
akrüülvärv 

õppimisse, enda 

ideede tutvustamine ja 

arutelus osalemine. 

33–35. 
nädal 

Teema: Originaal 

 

Õppekäigud 
muuseumidesse 

 
Katab ainekavas: 

KUNSTIKULTUURI 
TUNDMINE. 

Ülesanne: Külastada kunstinäitusi: 

disaini- ja tarbekunstinäitused, eesti 
kunsti klassika, kaasaegse kunsti 
näitused jt. 

Võimalusel valida 
muuseumipedagoogi juhitud 
haridusprogramm. 

Meetodid: õppekäik ja vestlused, 
muuseumipoolsed meetodid. 
Digiarhiivi korral küsimuste esitamine 
klassis. 

Õpilane: 

- puutub kokku 
originaalteostega; 

- omandab 
muuseumikäimise 
harjumusi; 

- saab teada konkreetse 
näituse autoritest ja 
teemadest. 

  

Materjalid: 

Muuseumipoolsed 
jaotusmaterjalid ja/või 
saalitekstid 

Klassiruumi korral ülesanne 
“Digisild.” 

EKM digikogu 

http://digikogu.ekm.ee/ 

Tähelepanu! Valmis olla! 
KUNST!  (Õpilaseraamat). Lk 
102-109 

Tähelepanu! Valmis olla! 
KUNST!  (Õpetajaraamat). Lk 
48-49 

Ajalugu: Eesti ajalugu, 

kultuur ja elukeskkond 

20.sajandil. 

 

Teabekeskkond: 

infotehnoloogia 

võimalused teabe 

hankimisel. 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuri ajalugu ja 

kultuuriline 

mitmekesisus. 

Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine:  

positiivne hoiak 

õppimisse, tutvumine 

erinevate 

elukutsetega.  

Kui pole  võimalik 
kunstinäitust 
külastada,   siis teha 
kindlasti   ülesanne 
õpikust. Seda võib 
teha ka enne 
õppekäiku (kui 
valitakse Kumu 
kunstimuuseum). 

http://digikogu.ekm.ee/
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VIII klass – kunstiõpetus 

Õppe-

nädal Õppeühik/õpisisu Tegevused. Meetodid Õpitulemused/väljundid  
Materjalid. Vahendid. 

Tehnikad 

Lõiming 

Läbivad teemad 
Tähelepanekud 

                 KUNST KUNSTI PÄRAST 

1. – 3. 

nädal  

 

Teema: Automaatstart 

Automatism, mõtlemast 

hoidumine, Miró meetod. 

Spontaansete ja kontrollitud 

loomisvõtete 

kombineerimine. 

Erinevad lahendusvariandid ja 

isikupärased 

teostusvõimalused. 

 

Katab ainekavas: 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

PILDILINE KUJUTAMINE; 

KUNSTITEHNIKAD; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

ISESEISEV TÖÖ; ARUTELUD. 

Ülesanne: 

Maalida pilt, kasutades loomise 

lähtepunktina automatismi. 

Katsetada üht konkreetset võtet, 

mille järgi õppis kunstnik Joan 

Miró. Esmalt kasutada 

juhuslikkust ning seejärel 

kontrollitud tegevust. 

 

Meetod:  

Individuaaltöö, diskussioon, 
Miró meetod. 

 

 

 

 

 

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. 

Materjalid: 

Tähelepanu! Valmis olla! 

KUNST! Õpilaseraamat Lk 54-

59.  

Tähelepanu! Valmis olla! 

KUNST! Õpetajaraamat Lk 30-

32. 

 www.loovalt.ee Lingikogu alt 

teema “Automaatstart”. 

Õpilastööde pilte (samas). 

http://www.loovalt.ee/tahelepanu-

valmis-olla-

kunst/lisamaterjalid/lingikogu 

 

Vahendid: 

Interneti-ühendusega arvuti, 

vabalt valitud joonistus- ja 

maalitarbed (sh harjad, lapid, 

Ajalugu: Euroopa 

ajalugu ja kultuur 19. 

sajandil ja  

20. sajandi algul.  

Geograafia: Euroopa ja 

Põhja-Ameerika riigid ja 

linnad, kunstiteosed 

kunstimuuseumides. 

 

http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
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 svammid jne),  olemasolevad 

automaatsed joonistused, 

visandipaber, maalimisalus, 

muusika.  

4.- 6.  

nädal 

 

Teema:  

Lugude jutustamine 

Oma tegelase loomine ja 

kujutamine. 

 1. Kunstniku jutustus: Täitsa 

lõpp. 

2. Kunstniku jutustus: 

Sürreaalne alter ego. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE, 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

PILDILINE KUJUTAMINE, 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

ISESEISEV TÖÖ; KOOSTÖÖ, 

ARUTELUD. 

Ülesanne 1:  Kirjutada lõpp 
väljamõeldud kunstniku John 
Smith´i (Kaido Ole ja Marko 
Mäetamm) loole.  

Ülesanne 2: Luua lühijutustus 
superkangelasest e alter-egost, 
kes võitleb levinud pahedega ja 
kelle eesmärk on päästa maailm. 

 

Meetod:  

Diskussioonid, paaristöö, 
ahelkirjutamine, individuaaltöö. 

 

 

Õpilane: 

- teab eesti kunstnikke Kaido 
Olet ja Marko Mäetamme; 

- loob lugusid ja tegelasi; 

- kujutab oma lugu 
pildiseeriana. 

 

 Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa.  

Lk 28-31 

Kaido Ole ja Marko 

Mäetamme ühisprojekt  

http://www.kaidoole.eu/john

smith/juhnsmith.htm 

 

Vahendid: paber ja 

kirjutusvahend, 

joonistuspaber, tintenpen, 

vildikad jm joonistusvahendid. 

Kirjandus: elulood, 

olustikukirjeldus. 

Emakeel: tekstianalüüs, 

suuline 

eneseväljendusoskus. 

Ajalugu: aja lugu 

Muusika: lood muusikas 

(regilaul, laul, ooper, 

muusikal)  

 

Väärtused ja kõlblus: 

inimestevahelised 

suhted ja 

kommunikatsioon.  

 

 

http://www.kaidoole.eu/johnsmith/juhnsmith.htm
http://www.kaidoole.eu/johnsmith/juhnsmith.htm
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7.- 9. 

nädal 

 

Teema: Asja mälu 

Mõistekaart, lugu, 

kirjakujundus,  performance. 

 

Katab ainekavas:  

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

RUUMILINE JA PILDILINE 

KUJUTAMINE; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

ISESEISEV TÖÖ;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Ülesanne1:  Kirjutada enda jaoks 
mingi olulise asja 
mõtteskeem/mõistekaart, 
mõtestades asja sisemisi ja 
väliseid omadusi ja väärtusi. 
Kirjutada asjale juurde lugu ja 
leida sellele sobiv kirjakujundus.  

Ülesanne 2:  Anda läbi 
performance´i asjale uus elu. 

Meetod: Individuaal- ja grupitöö, 
dokumenteerimine. 

Õpilane: 

- teab järgmisi kunstnikke – Anu 
Põder,  Pablo Picasso, George 
Braque, Juan Gris, Kurt 
Schwitters ja Marcell Duchamp; 

- oskab teha mõistekaarti; 

- on saanud grupitöö kogemuse 
performance´I esitamisel. 

 Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa.  

Lk 32-35. 

Vahendid: 

Tähendusega asi, 
joonistuspaber, 
kirjutusvahend, lihtsamad 
joonistusvahendid (vildikad, 
värvid, pastellid, 
värvipliiatsid, tintenpennid 
vms) . 

Ajalugu: Euroopa 

ajalugu 19. sajandil ja  

20. sajandi algul. 

Geograafia: Euroopa ja 

Põhja-Ameerika riigid ja 

linnad, kunstiteosed 

kunstimuuseumides. 

 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuri ja kunsti 

ajalugu. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

ühistegevuse 

kavandamine, 

osalemine rühmatöös. 

 

                VORMIMÄNGUD 

10.-12. 

nädal 

 

Teema: Skulptorid 

Klassikaline skulptuur 

Mäng “Skulptor” 

 

Katab ainekavas: 

Ülesanne: Uurida õpikust 
klassikalisi skulptuure. Teha 
häppening, tajudes kogu kehaga 
nende skulptuuride 
kolmemõõtmelisust, staatikat ja 
dünaamikat, emotsioone ja 
tundeid. 

Meetod: mäng. grupitöö ja 
pildistamine. 

Õpilane: 

- teab eesti  klassikalise 
skulptuuri teoseid ja kunstnikke 
(August Weizenberg, Amandus, 
Adamson); 

- tajub skulptuuride 
kolmemõõtmelisust. 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. 

osa.  

Lk 37-40. 

 

Ajalugu: Vene 

Impeeriumi äärealade 

poliitika; Eesti kultuur 

19. sajandil ja  

20. sajandi algul; 

rahvuslik ärkamine 

Eestis. 

Võib kasutada ka 

Eesti 

Kunstimuuseumi 

digitaalarhiivi. 

digikogu.ekm.ee 

 

http://digikogu.ekm.ee/
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UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

RUUMILINE KUJUTAMINE; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

 Vahendid: 

Sildid Adamsoni ja 

Weizenbergi  teoste 

nimedega. 

 

 

Geograafia: Eesti ja 

Euroopa kaart. 

Muusika: original-

heliteos 

 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuri ja kunsti 

ajalugu.  

 

 

Teema: Originaal 

Õppekäik muuseumisse. 

 

Katab ainekavas: 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Ülesanne: Külastada Kumu 

kunstimuuseumit.  

Võimalusel valida 
muuseumipedagoogi juhitud 
haridusprogramm. 

 

Meetodid: õppekäik ja vestlused, 
muuseumipoolsed meetodid. 
Digiarhiivi korral küsimuste 
esitamine klassis. 

Õpilane: 

- puutub kokku 

originaalteostega; 

- omandab muuseumikäimise 

harjumusi; 

- saab teada konkreetse näituse 

autoritest ja teemadest. 

  

Materjalid: 

Muuseumipoolsed 

jaotusmaterjalid ja/või 

saalitekstid. 

Skulptuuride näited Kumu 

Kunstimuuseumi 

püsiekspositsioonis ja 

portreede ruum  “Kajakas”.  

Klassiruumi korral ülesanne 

"Digisild". 

http://digikogu.ekm.ee/ 

Kui pole   

võimalik 

kunstinäitust 

külastada,   siis 

teha kindlasti  

õpiku ülesanne. 

Seda võib teha ka 

enne õppekäiku 

(kui valitakse 

Kumu 

kunstimuuseum). 

http://digikogu.ekm.ee/
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13.-14. 

nädal  

 

Teema 1: Kahe kivi mäng 

Vormide uurimine. 

 

Teema 2: Mitmest üks 

Vormi transformeerimine. 

Skulptuur. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

RUUMILINE KUJUTAMINE; 

KUNSTITEHNIKAD; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE;  

ISESEISEV TÖÖ; 

 ARUTELUD. 

Ülesanne 1: Tuletada maakividest 
erinevaid vormisuhteid ja 
vaadelda neid erinevatest 
rakurssidest. 

Ülesanne 2: Muuta abstraktsed 
vormid  omavahel ühendades 
uueks äratuntavaks vormiks. 

Meetodid: mäng, uurimine, 
katsetamine ja abstraheerimine. 

 

 

Õpilane: 

- 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); 

- tunneb kunstnke Jean Arp ja 
Edgar Viiese loomingut ja 
võrdleb neid omavahel; 

-teab, mis on stiliseerimine  ja 
transformeerimine; 

- oskab luua omanäolisi 
miniskulptuure. 

Materjalid:  

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. 

osa. Lk 41. 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. 

osa.  

Lk 42-44. 

 

Vahendid:  

Erinevas suuruses ja eri 

vormiga maakivid, tükk 

plastiliini, pihustus- või 

akrüülvärv. 

Emakeel: tekstianalüüs, 

sõnavara kasutus; 

suuline 

eneseväljendusoskus. 

 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist.  

 

 

Anda eelmises 

tunnis kodutööks 

kivide otsimine. 

 

Pildistamiseks 

võivad õpilased 

omavahel kive 

vahetada. 

15.-16. 

nädal 

Teema:  

Monokroomne reaalsus 

Skulptuur. Monokroomse 

Ülesanne: Katta minivorm umbes 
1-3 mm ühevärvilise  
plstiilinikihiga jälgides hoolega 
eseme vormi. Soovi korral 
täiendada vormi faktuuriga. 

Õpilane: 

- teab  kunstnikke George Segali 
ja Tarmo Salinit; 

- teab, mis on patineerimine, 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa. 

Lk 45-46. Vt ka lk 47-50. 

Eesti keel: kunstialane 

sõnavara; 

eneseväljendamisoskus, 

osalemine arutelus. 

Võimalusel teha 

lisatund, kus 

samal eesmärgil 

tehakse selge 

vormiga 
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vormi loomine. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

RUUMILINE KUJUTAMINE; 

KUNSTITEHNIKAD; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

ISESEISEV TÖÖ; 

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Meetod: kompamine ja katmine. 

 

monokroomsus ja mulaaž; 

- tunnetab füüsiliselt eseme 
vormi. 

 

Vahendid: Väike ese 

(lusikas, vana lambipirn, 

katkine arvutihiir, võti, 

pistik, hambahari vms), 

ühevärviline plastiliin. 

 

 lumeskulptuure. 

 

17.-18. 

nädal 

Teema: Varjudest laetud 

Installatsioon, valguse- ja 
varju mäng, valguse 
liigutamine. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

RUUMILINE KUJUTAMINE; 

KUNSTITEHNIKAD; 

Ülesanne: Luua grupitööna 
installatsioon liikuvate varjudega 
ja teha sellest helitaustaga video. 

Meetod: vestlus, grupi- ja/või 
individuaalne töö, 
dokumenteerimine videona. 

 

Õpilane: 

- oskab nimetada kunstnikke, 
kes on loonud installatsioone; 

- on omandanud kogemused 
ühise installatsiooni loomisel; 

- oskab teha oma 

installlatsioonist helitaustaga 

video. 

 

Materjalid: 

Tähelepanu! Valmis olla! 

KUNST! . (Õpilaseraamat). Lk 

48-53. 

Tähelepanu! Valmis olla! 

KUNST! 16 kunstiprojekti. 

(Õpetajaraamat). Lk 28-29. 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa. 
Kursus “Multimeedia. 
Tänapäeva. 
väljendusvahend”+ DVD 

www.loovalt.ee Lingikogu alt 

Teabekeskkond: oskus 

leida informatsiooni ja 

seda kriitiliselt hinnata. 

 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: IKT 

rakendamine 

dokumenteerimisel ja 

esitluse koostamisel.  

 

 

http://www.loovalt.ee/
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KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

ISESEISEV TÖÖ; 

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

teema “Varjudest laetud”. 
Õpilastööde pilte (samas). 

http://www.loovalt.ee/tahele

panu-valmis-olla-

kunst/lisamaterjalid/lingikogu 

 

Vahendid: 

Interneti-ühendusega arvuti, 

ekraan, paber, pliiats, papp 

või pappkastid, taskulambid, 

konkreetse idee teostamiseks 

vajalikud vahendid, 

fotoaparaat ja/või 

videokaamera (mobiiltelefon). 

                 DISAINITAJU 

19. 

nädal 

Teema: Mis teeb kruusist 

piimakruusi 

Disain. Seos vormi ja 

funktsiooni vahel. 

 

Ülesanne: Joonistada esmalt  
klaas või kruus, siis eriline klaas 
või kruus, seejärel piimaklaas või 
kruus,  järgmisena piimaklaas 
väikelapsele, ja piimaklaas kooli. 
Vaadata tulemusi ja arvata koos, 
kellele  on kruusid joonistatud. 
Lõpetuseks joonistada vabal 
valikul veel üks klaas või kruus 
(mahla, kohvi, tee, kokakoola jne. 
tarvis). Teistele välja ütlemata 
arvatakse taas, millega on tegu. 

Õpilane: 

- vabaneb rutiinsest 
mõtlemisest; 

- arendab visandamisoskust 
konkreetsel eesmärgil; 

- mõtleb seostest vormi ja 
funktsioonide vahel. 

 Materjalid: 

Merike Rehepapp 

Disainispikker. Osa VORM. 

Vahendid: pliiats, paber. 

Tervis  ja ohutus: tervist 

väärtustavate hoiakute 

kujundamine ja 

tervisliku käitumise 

oskuste arendamine. 

 

Ettevõtlikkus ja karjääri 

planeerimine: disaini 

roll ettevõtluses; 

 

http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
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Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE, 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

RUUMILINE JA PILDILINE 

KUJUTAMINE; 

KUNSTITEHNIKAD; 

DISAIN JA KESKKOND; 

MEEDIA JA VISUAALNE 

KOMMUNIKATSIOON; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

ISESEISEV TÖÖ;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Meetod: visandamine, vestlus. 

 

.  

erinevad elukutsed. 

 

20.-21. 

nädal 

Teema: Maja kui 

geomeetriline tants 

Rütmid meie ümber.  

Majale uue rütmi otsimine. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE, 

Ülesanne: Pildistada, otsida 
ajakirjadest või internetist 
erinevaid maju. Jagada majad 
geomeetrilisteks kujunditeks 
(uksed, aknad, katuseviilud kui 
ristkülikud, kolmnurgad ja ringid). 
Joonistada maja järgi 
geomeetriliste kujundite 
kompositsioon. Seejärel 
joonistada ainult piirjooned, ilma 
detailideta,  Luua maja piirjoonte 
sisse uus kompositsioon, 
unustades uksed ja aknad. 
Oluline on rütm ehk 

Õpilane: 

- märkab geomeetrilisi rütme 
enda ümber; 

- arendab 
abstraheerimisoskust; 

- teab, mis on arhitektoonika ja 
oskab seda kavandada. 

 Materjalid: 

Merike Rehepapp 

Disainispikker. Osa VORM. 

Vahendid: Paber, pliiats, 

joonlaud, pilt või foto majast. 

Ettevõtlikkus ja karjääri 

planeerimine: 

arhitektuuri ja ehitusega 

seotud elukutsed.  

 

Teabekeskkond: info 

otsimine, leitud teabe 

kriitiline hindamine.  

 

Pildistada  või 

leida majad 

otsevaates, et 

perspektiiv 

segama ei 

hakkaks, nii on 

kergem 

keskenduda 

arhitektoonikale. 

Võimaluse korral 

võib ülesannet 
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LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

RUUMILINE JA PILDILINE 

KUJUTAMINE; 

DISAIN JA KESKKOND; 

ISESEISEV TÖÖ; 

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

arhitektoonika. Lõpuks panna neli 
pilti kokku ja arutada, kuidas 
majad muutusid. 

 

Meetod: individuaaltöö, otsimine 
ja arutamine. 

 teha ka arvuti 

abil. 

22. 

nädal 

Teema:  Seal kõrgel on 

suurepärane vaade. Kas 

me peame sinna tõesti 

liftiga sõitma? 

Keskkonna analüüsimine 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE, 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

PILDILINE KUJUTAMINE; 

DISAIN JA KESKKOND; 

ISESEISEV TÖÖ;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD.  

Ülesanne: Uurida keskkonna 
toimimist lifti näitel. Kes lifti 
kasutavad, mis variandid on liftis 
võimalikud. N üksi, sõbraga, 
mina+sõber+võõras, kõik võõrad, 
pooltühi või täis lift, sisenemine, 
väljumine, suure grupi või ühe 
inimese lifti kinni jäämine. 

Teha klassis inimestest lift ja 
reisijad. Mängida läbi kõik 
võimalused.  Mis probleemid 
tekkisid? 

 

Meetod: mõttekaart – mis kõik 
võib liftis juhtuda,  rollimängud. 

 

Õpilane: 

- on uurinud keskkonna 
toimimist; 

- tajub enda ja teiste suhet 
keskkonnaga; 

- on läbi mänginud erinevad 
olukordi valitud keskkonnas. 

 

 

 

Materjal:  

Merike Rehepapp 

Disainispikker. Osa  

ROLLIMÄNGUD. 

 

Vahendid: 

Paber, pliiats, klassikaaslased. 

Eesti keel: sõnavara; 

eneseväljendamisoskus, 

osalemine arutelus. 

 

Muusika: K. A. Hermann 

“Munamäel” 

 

Ettevõtlikkus ja karjääri 

planeerimine: koostöö 

oskused, ühine 

tegutsemine. 

 

Väärtused ja kõlblus: 

inimestevahelised 

suhted ja 

kommunikatsioon.  

Harjutus sobib 

edasiarenduseks, 

esmalt 

ajurünnakuks ja 

sealt edasi 

projektiks –

probleemist 

lahenduseni. 
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23.-24. 

nädal 

Teema: Ei kuule, ei näe 

Ümbritseva keskkonna 

tajumine. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

DISAIN JA KESKKOND; 

ISESEISEV TÖÖ; 

 ARUTELUD. 

Ülesanne 1: Kõrvulukustav 
vaikus. Pilt ilma helita. 

Panna ühte kõrva tropp ja 
pöörata teistele selg. Teised 
samal ajal tekitavad helisid. 
Proovitakse aru saada kust heli 
tulevad. Seejärel pannakse 
tropid mõlemasse kõrva. Mis 
muutub, kuidas tajutakse 
ümbrust? Koputada erinevatele 
materjalidele ja proovida neid 
kuulata. Kuidas saada aru, mis 
on mis? Materjalide tajumine 
puudutuste abil. 

 

Ülesanne 2. Paneme silmad kinni. 
Mis juhtub kottpimedas. 

Katta silmad salliga kinni ja 
liikuda klassiruumis ringi. Mis 
muutub, kuidas tajutakse 
ümbritsevat? Kas on ebamugav? 
Mis on puudu? Mis tundeid 
tekitab pimedus? Kas kuulmine 
aitab orienteeruda? Koputada 
materjalide. Kas tajutakse 
midagi muud (lõhnad, 
temperatuur, õhu liikumine 
ruumis)? 

 

Meetod: katsed, arutlused. 

Teema läbimise järel õpilane: 

- mõistab, kui oluline on 

inimesele kuulmine; 

-tajub, mis juhtub, kui kuulmine 

osaliselt kaob; 

- arutleb, kuidas saada 

hakkama, kui ei kuule; 

- märkab seda, mida muidu 

tähele ei pane (et ta näeb); 

- avastab teistmoodi maailma; 

-mõistab oma keha toimimist ja 

reaktsioone; 

- saab aru, kuidas me 

ümbritsevat maailma tajume. 

 

 

Materjalid: 

Merike Rehepapp 

Disainispikker.  

Osa  ROLLIMÄNGUD. 

 

Vahendid: 

Kõrvatropid, sall. 

Loodusõpetus: 

meeleelund, meeled, 

kuulmine, kompimine, 

maitsmine, haistmine, 

nägemine. 

 

Muusika: vaikus ja müra 

 

Tervis  ja ohutus: tervist 

väärtustavate hoiakute 

kujundamine; riskidega 

arvestavate oskuste 

arendamine.  

 

Väärtused ja kõlblus: 

teistega arvestamine, 

tähelepanelikkus.  

Teabekeskkond: info 

otsimine, leitud teabe 

kriitiline hindamine.  
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25. 

nädal 

Teema: Kui pikk on 

pastaka eluiga? 

Mõeldes säästmisele. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

DISAIN JA KESKKOND; 

MEEDIA JA VISUAALNE 

KOMMUNIKATSIOON; 

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Ülesanne: 

Jagada klass kolmeks grupiks ja 
hakata loetlema enda umber 
olevaid esemeid. 1. grupp otsib 
tooteid, 2. grupp otsib 
koolikotist esemeid, 3.grupp 
vaatab enda küljes olevaid 
tooteid  (rõivad, ehted, 
telefonid, jalatsid). Kirjutada 
suurele paberile esemed eluea 
järgi tabelitesse (lühike, 
keskmine, pikk eluiga).arutada 
esemete kestvuse teemal. Kas 
nende eluiga on põhjendatud, 
kas mõne eluiga saaks 
pikendada? Mis juhtub 
toodetega, kui neid enam ei 
vajata? Kui palju kulub minul elu 
jooksul esemeid? 

 

Meetod: grupitööd, arutlused. 

Õpilane: 

- märkab, et esemel on eluiga; 

- uurib, kas eluiga on 

õigustatud; 

- huvitub, mis saab esemetest 

edasi, kui neid enam ei vajata; 

-püüab mõista, miks tegelikult 

asju nii tihti vahetatakse; 

- õpib rakendama spontaanseid 

lahendusi. 

Materjalid: 

Merike Rehepapp 

Disainispikker.  

Osa  KESKKOND 

Vahendid: 

Paber, pliiats. 

Eesti keel: enese-

väljendamisoskus, 

osalemine aruteludes. 

 

Käsitöö / Tehnoloogia: 

materjalide tundmine, 

töövahendid ja 

töövõtted.  

 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

tarbimine ja 

taaskasutus; ökoloogia 

ja keskkonnakaitse; 

inimtegevus 

keskkonnaprobleemide 

lahendamisel. 

 

Võib anda 

eelnevalt koduse 

ülesande loetelu 

moodustamiseks 

teemade kaupa. 

27. 

nädal 

Teema: Mänguasja teine 

elu 

Taaskasutus. 

 

Ülesanne: 

Luua liikuv objekt vanast 
mänguasjast. 

 

Meetod: individuaaltöö 

 

Teema läbimise järel õpilane: 

- mõtleb taasaksutuse peale 

kunstis; 

- oskab luua kunstiobjekti 

kasutatud asjast, ühendades 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa. 

Lk  58. 

 

Vahendid: 

Käsitöö / Tehnoloogia: 

materjalide tundmine, 

töövahendid ja 

töövõtted.  

 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 
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Katab ainekavas: 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

RUUMILINE  KUJUTAMINE; 

DISAIN JA KESKKOND; 

ISESEISEV TÖÖ. 

 seda erinevate materjalidega. Vanad mänguautod vm 

ratastega mänguasjad, eri 

paksusega traadid, värviline 

krepppaber, pliiatsid, teip, 

käärid, plastiliin, nööbid, 

kellukesed, kruvid, mutrid, 

papp, lõng jne. 

tarbimine ja 

taaskasutus; ökoloogia 

ja keskkonnakaitse; 

inimtegevus 

keskkonnaprobleemide 

lahendamisel. 

28. 

nädal 

Teema: Kuidas me aru 
saame 

1. Kus ma elan 

2. Teeme täpselt nii nagu 

öeldi 

Mitmetimõistetavus, 

skeemide joonistamine. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

PILDILINE KUJUTAMINE; 

DISAIN JA KESKKOND; 

VISUAALNE 

KOMMUNIKATSIOON; 

Ülesanne 1. Kus ma elan 

Jagada klass paarideks. Parem, 
kui on teineteist varem 
külastatud. Joonistada paberile 
skeem, kuidas minu juurde saab 
tulla. Alustada mingist tuttavast 
punktist. Esialgu paarilisele ei 
näita. Keerata seljad vastamisi ja 
püüda seletada, kuidas minu 
juurde saab. Paariline joonistab 
seletuse järgi skeemi. Kui 
mõlemal on valmis, võrrelda 
tulemusi.  

 

Ülesanne 2. Teeme täpselt nii 

nagu öeldi 

Igaühel on A4 paber. Täidetakse 
sõnasõnalt korraldusi nii, et 
naabri poole ei piilu ja küsimusi 
ei esita.  

Korraldused: 

Murra paber keskelt kokku. 

Teema läbimise järel õpilane: 

- märkab detaile oma 

harjumuspärases keskkonnas; 

- arendab verbaalset mõtlemist; 

- harjutab skemaatilit 

mõtlemist; 

- arendab visuaalset 

eneseväljendust; 

- pöörab tähelepanu sõnadele, 

terminitel; 

- märkab, et sõnastus võib olla 

mitmetimõistetav; 

- märkab verbaalse väljenduse 

olulisust. 

Materjalid: 

Merike Rehepapp 

Disainispikker.  

Osa  KOMMUNIKATSIOON. 

 

Vahendid: 

A4 paberid, pliiats. 

Eesti keel: sõnavarale 

tähelepanu pööramine; 

eneseväljendamisoskus, 

osalemine arutelus. 

 

Väärtused ja kõlblus: 

inimestevahelised 

suhted ja 

kommunikatsioon.  
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ISESEISEV TÖÖ;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Rebi paberi paremast servast 
nurk ära. 

Murra seesama paber uuesti 
kokku. 

Rebi paberi paremast servast 
nurk ära. 

Murra seesama paber uuesti 
kokku. 

Rebi paberi paremast servast 
nurk ära. 

Võtta paberid uuesti lahti ja 
tõsta üles pea kohale. Vaadata 
kui palju erinevaid variante 
saadi. 

 

Meetod: individuaal- ja 
grupitööd. 

29.-30. 

nädal 

Teema:  

Liiklusmärgid koolis 

Kavandamine kui protsess. 

Hoiatusmärgid 

Eesõigusmärgid 

Keelumärgid  

Mõjualamärgid 

Ülesanne: 

Tuletada meelde liiklusmärke 

kooliteel. Miks on tee ääres 

liiklusmärk, mitte näiteks kiri 

„Parempööre keelatud“? 

Kuidas asju ja inimesi 

liiklusmärkidel kujutatakse?  

Milliseid liiklusmärke vajaks meie 

kool? Kuhu need paigutada? 

Õpilane: 

- kasutab  sõnumi edastamise 

visuaalseid võtteid; 

- uurib liiklusmärkide kujundusi; 

- loob uusi liiklusmärke. 

 

Vahendid: 

Akrüülvärvid, veekindlad 

markerid, papp või plastik. 

Tervis ja ohutus: 

ohutute käitumisviiside 

omandamine; 

ohtusalase info 

mõistmine.  

 

Teabekeskkond: info 

otsimine, leitud teabe 

kriitiline hindamine.  

Ülesande autor:  

Indrek Raudsepp 

 

Huvi tekitamiseks 

võiks uurida 

eelkõige 

harvaesinevaid 

liiklusmärke, nt 

kämping, 

ujumiskoht, 
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Kohustusmärgid 

Osutusmärgid 

Juhatusmärgid 

Teeninduskohamärgid 

Lisateatetahvlid 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

PILDILINE KUJUTAMINE; 

DISAIN JA KESKKOND; 

MEEDIA JA VISUAALNE 

KOMMUNIKATSIOON; 

ISESEISEV TÖÖ; ARUTELU. 

Teha märk ja paigutada see koolis 

vajalikku kohta. 

 

Meetod: arutlus, individuaaltöö 

 

Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine: 

valmisolek iseseisvaks 

toimetulekuks uutes 

olukordades.   

 

 

vanurid teel jne. 

                 VABADUS! 

31.-32. 

nädal 

 

Teema: Vaba teema 

 

Katab ainekavas: 

ISESEISEV TÖÖ. 

Ülesanne: 

Valida endale meelepärane 

teema ja tehnika, nii et see 

mahuks kahte õppetundi. Mõelda 

välja, kirjeldada oma ideed 

teistele ja teostada see. 

Õpilane: 

- püstitab endale ise teema ja 

ülesande; 

- teostab idee sobivate 

vahenditega: 

Materjalid ja vahendid vabad. Ajalugu: Eesti kultuur 

19. - 20. Sajandil.  

 

Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine: 

iseseisvate ülesanete 

kavandamine,  

Vajadusel lisada 

kolmas tund 
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Meetod: individuaaltöö 

- planeerib oma idee 

teostamiseks kuluva aja 

oskuslikult. 

teostamine ja tulemuste 

esitlemine.    

33.-35. 

nädal 

Teema: Originaal 

Õppekäik muuseumidesse  

 

Katab ainekavas: 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE. 

Ülesanne:  

Külastada erinevaid muuseume. 

Võimalusel valida 
muuseumipedagoogi juhitud 
haridusprogramm. 

 

Meetodid: õppekäik ja vestlused, 
muuseumipoolsed meetodid. 
Digiarhiivi korral küsimuste 
esitamine klassis. 

Õpilane: 

- puutub kokku 

originaalteostega;  

- omandab 

muuseumikülastamise 

harjumuse; 

- saab teada konkreetse näituse 

autoritest ja teemadest. 

  

Materjalid: 

Muuseumipoolsed 

jaotusmaterjalid ja/või 

saalitekstid. 

 

Klassiruumi korral ülesanne 

"Digisild". 

http://digikogu.ekm.ee/ 

 

Kultuuriline identiteet: 

Eesti kultuuri 

väärtustamine, 

teadlikkus teistest 

kultuuridest.  

Teabekeskkond: info 

otsimine, leitud teabe 

kriitiline hindamine.  

 

Kui pole kuidagi 

võimalik 

kunstinäitusele 

minna, siis teha 

kindlasti läbi 

raamatu 

ülesanne. Seda 

võib teha ka enne 

õppekäiku (kui 

valitakse Kumu 

kunstimuuseum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digikogu.ekm.ee/
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IX klass - kunstiõpetus 
Õpitulemused III kooliaste (RÕK). Põhikooli lõpetaja:  

1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning 

põhjendab valikuid; 

2) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. Kasutab kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid; 
3) tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid. Võrdleb eri ajastute kunsti näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite, väljendusvahendite ja hinnangute 

muutumist kultuuriajaloo vältel; 

4) analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist. Mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks 
on leida probleemile uus ja parem lahendus; 

5) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide üle; 
6) teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja tehnoloogia arengut; 
7) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat laias teemade ringis. 

 

 
 

Õppe-

nädal 

Õppeühik/õpisisu Tegevused. Meetodid Õpitulemused/väljundid  

 

Materjalid. Vahendid. 

Tehnikad 

Lõiming 

Läbivad teemad 

Tähelepanekud 

 

KIRJAKUNST JA GRAAFILINE DISAIN 

1.näd

al 

 

Teema:  

Kiri kui muutuv kunst 

Kirja seos arhitektuuriga. 

Käsikirjakunst kui 

arvutikirjade eelkäija.. 

Ülesanne: 
Vaadata õpetaja koostatud 
slaidiprogrammi ja panna eriti 
tähele o-tähe muutumist läbi kirja 
ajaloo.  
Kreeka kiri, rooma kapitaalkri, 

ruutkapitaalkiri, rustika, untsiaal, 

tekstuur, fraktuur, italic, peensule 

Õpilane: 

- teab, kuidas kiri läbi ajaloo 

on arenenud ja muutunud; 

- seostab kirjavorme 

arhitektuuriga; 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa.  

Lk 7-12. 

 

Õpetaja koostatud esitlus kirja 

Eesti keel: eesti  kirja- 

keele areng.  

 

Muusika: notatsiooni 

(noodikirja) areng   

Otsida lisanäiteid  

raamatutest ja 

internetist. 

 

Õpetaja võiks pidada 

õppeaasta jooksul 
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Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

DISAIN JA KESKKOND; 

MEEDIA JA VISUAALNE 

KOMMUNIKATSIOON; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE. 

kalligraafia. 

 

Meetod: loeng. 

- tunneb ära olulisemad 

kirjastiilid. 

 

ajaloost o-tähe näitel koos 

ajastut iseloomustava 

arhitektuuriga. 

 

Vahendid: ekraan ja arvuti. 

 

Ajalugu: seosed 

tänapäeva ja varasema 

ajaloo vahel; Kreeka ja 

Rooma ehituskunst ja  

kultuur; Keskaja 

ehituskunst ja kultuur.  

 

Teabekeskkond: 

infotehnoloogia 

võimalused teabe 

hankimisel; visuaalse 

teksti analüüs. 

 

blogi, kus õpilaste 

töid  ja 

kontseptsioone 

jäädvustada. Mõnele 

tublimale õpilasele 

võib usaldada 

kaastööna blogi 

täitmise. 

 

2.-4. 

nädal 

 

Teema: Minu tähestik 

Kiri. Graafiline disain. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

PILDILINE KUJUTAMINE; 

DISAIN ja VISUAALNE 

Ülesanne: 

Harjutada ajalooliste kirjastiilide 

o-tähti ja luua ise kaasaegne 

tähestik ühe valitud kirjastiili 

eeskujul. Kujundada 

kirjalahenduses raamatukaas või 

plakat. 

 

Meetod: individuaaltöö. 

Õpilane: 

- teab, mis on kalligraafia; 

- loob oma tähestiku; 

- oskab kujundada 

raamatukaant või plakatit; 

- komponeerib oskuslikult 

omavahel erinevates 

proportsioonides kirju. 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa.  

Lk 7-12. 

Otsida internetist juurde 

kirjastiilide, raamatu-

kujunduse ja plakati näited. 

 

Vahendid: paber, 

kalligraafilised viltpliiatsid 

Eesti keel: reklaami või 

infolehe koostamine, 

sõnalise teksti 

seostamine pildilise 

teabega.  

 

Muusika: graafiline 

notatsioon. 

 

Tehnoloogia: IKT 

Video kirjastiilidest: 

Martha Lever ’Italic 

Calligraphy online 

class’ 
www.youtube.com/watch

?v=xVHtm86sf9E  

 

Kalligraafiliste 

pliiatsite asemel võib 

kasutada otsast 

vastavalt lõigatud 

paberi- või  

http://www.youtube.com/watch?v=xVHtm86sf9E
http://www.youtube.com/watch?v=xVHtm86sf9E
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KOMMUNIKATSIOON; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE;  

ISESEISEV TÖÖ. 

 

 ja/või isetehtud 

eksperimentaalsed 

kirjutusvahendid, must ja/või 

värviline tušš või muu 

värviline vedelik. 

 

Võimalusel skaneerida oma 

kirjakujundus arvutisse ja 

ühendada see arvutikirjadega. 

vahendite kasutamine 

loomingulistes 

ülesannetes ja töö 

dokumenteerimisel.  

  

Teabekeskkond: 

infotehnoloogia 

võimalused teabe 

hankimisel; visuaalse 

teksti analüüs. 

papitükke, vineeri või 

pehme pleki ribasid 

(n Coca-Cola purk) 

jms. 

5.-7. 

nädal 

Teema: Kunstiks 

"kirjutamine" 

 

Kalligraafiline kunst, 

konkreetne poeesia, 

kunstnikuraamat.  

 

Katab ainekavas: 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

RUUMILINE JA PILDILINE 

KUJUTAMINE; 

DISAIN JA KESKKOND;    

Ülesanne: 

Teha kunstnikuraamat, 

installatsioon või performance 

lähtuvalt tekstist või kirja 

elemendist.  

 

Meetod: 

individuaalne töö, rühmatöö, 

dokumenteerimine,  

blogi, esitlus.  

 

Õpilane:  

- teab, mis on kalligraafiline 

kunst ja konkreetne 

poeesia;  

- oskab loovalt kasutada 

teksti või kirja elementi 

kompositsioonis, 

kunstnikuraamatus, 

installatsioonis või 

performance’is.  

 

Materjalid: 

Tähelepanu! Valmis olla! 

KUNST! (Õpilaseraamat). Lk 

88-95. 

Tähelepanu! Valmis olla! 

KUNST! (Õpetajaraamat). Lk 

43-45. 

www.loovalt.ee  (Lingikogu alt 
teema "Kunstiks 
“kirjutamine”" 
Õpilastööde pilte (samas). 

http://www.loovalt.ee/tahelepanu-

valmis-olla-

kunst/lisamaterjalid/lingikogu 

 
Vahendid: 

Eesti keel: pilt ja tekst 

kui tervik.  

 

Muusika: 

helide/muusika 

kasutamine 

installatsioonis/perfor-

mance`s 

 

Kirjandus: kunstnikud 

kirjanduses 

 

http://www.loovalt.ee/
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
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ISESEISEV TÖÖ;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Interneti-ühendusega arvuti, 

ekraan. Vastavalt raamatu 

ülesandele  

a) paber, pliiats, viltpliiatsid, 

markerid, tintenpen’id, 

kaustik, märkmik, päevik, 

kalender  vms;  

b) installatsiooniks vajalikud 

vabalt valitud  detailid;  

c) tahvel, kriit, käsn/lapp, vesi, 

fotoaparaat/ videokaamera 

(mobiiltelefon).  

8.-9. 

nädal 

Teema: Siseringi sõnastik 

Piktogramm. 

Kunstist ja igapäevaelust pärit 

piktogrammide mõtestamine. 

Piltsõnastikuga edastatud 

sõnum. 

 

Katab ainekavas: 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

RUUMILINE JA PILDILINE 

KUJUTAMINE; 

Ülesanne: 

Luua rühmatööna piltsõnastik ja 

edastada sellega sõnum. 

 

Meetod: 

Vestlus, grupitöö, ajurünnak, 

kodune töö, individuaaltöö, 

ühistöö eksponeerimine ja 

esitlus, arutelu. 

 

 

Õpilane:  

- 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 

Materjalid: 

Tähelepanu! (Õpilaseraamat). 

Lk 88-95. 

Tähelepanu! Õpetajaraamat). 

Lk 43-45. 

 

www.loovalt.ee  (Lingikogu alt 
teema "Siseringi sõnastik") 
Õpilastööde pilte (samas). 

http://www.loovalt.ee/tahelepanu-

valmis-olla-

kunst/lisamaterjalid/lingikogu 

 

Eesti keel: pilt ja tekst 

kui tervik; diagrammid, 

teabegraafika, 

piltmõistatus. 

 

Bioloogia: inimese 

areng  ja vananemine.  

 
Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 
ühistegevuse 

kavandamine, 

osalemine rühmatöös. 

Tehnoloogia: IKT 

vahendite kasutamine 

Piktorgammide 
näitena Lars 
Arrheniuse 
animatsioonid  
“Mees ilma sihita” 
(“The Man Without 
Qualities”) ja  
 “Tänav” (“Street”).  

http://www.youtube.com/

watch?v=0Q714RNde8Q 

http://www.youtube.com/

watch?v=plf3KIKDVOY 

 

Nii piktogrammide 

loomist, sõnastiku 

http://www.loovalt.ee/
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst/lisamaterjalid/lingikogu
http://www.youtube.com/watch?v=0Q714RNde8Q
http://www.youtube.com/watch?v=0Q714RNde8Q
http://www.youtube.com/watch?v=plf3KIKDVOY
http://www.youtube.com/watch?v=plf3KIKDVOY
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DISAIN  ja VISUAALNE 

KOMMUNIKATSIOON; 

ISESEISEV TÖÖ;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

 publikule. Vahendid: 

Interneti-ühendusega arvuti, 

ekraan.  

Individuaalööna loodavate 

piktogrammide vahendid: 

visandipaber, harilik pliiats, 

kustutuskumm, kokkulepitud 

formaadis paber lõplike 

piktogrammide jaoks, 

markerid, viltpliiatsid. Sõnumi 

loomiseks ühele rühmale: 

enda loodud piltsõnastik, 

visandipaber, suur paber 

(näiteks plakatipaber), 

harilikud pliiatsid, 

kustutuskummid, joonlaud, 

markereid või viltpliiatseid, 

paberist kleeplinti töö 

kinnitamiseks seinale. 

loomingulistes 

ülesannetes ja töö 

dokumenteerimisel.   

 

Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine:  

tutvumine disaineri 

elukutsega; reklaami ja 

kommunikastiooni 

tähtsus ettevõtluses.  

koostamist kui ka 

piltjutustusega 

sõnumi edasiandmist 

saab võimalusel või 

soovi korral teha 

arvutis ka 

individuaaltööna. 

 

Rühmatööna soovi 

korral õpilaste ühise 

piltsõnastiku 

koostamiseks arvutis: 

on vajalikud lisaks 

näiteks kujundus-

programmid, 

skänner, printer.   

 

POP, OP, SÜRREALISM, DADAISM  

9.-10. 

nädal 

 

Teema: Tarbimine 
Popkunst. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

Ülesanne: Luua tuntud popkunsti 

teoste eeskujul oma pilt 

tarbimise teemal. 

Märksõnad: reklaam, kiri, 

koomiks, tarbeesemed, mood, 

pakendid, hipide liikumine, 

narkootikumid, muusika, filmid, 

Õpilane: 

- teab mõningaid 

popkunstnikke (Richard 

Hamilton, Andy Warhol, 

Andres Tolts, Kaljo Põllu); 

- mõtleb kriitiliselt; 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa.  

Lk 18-19. 

 

Eesti keel: pilt ja tekst, 

reklaamitekst ja 

infograafika.  

 

Ajalugu: kultuur ja 

eluolu 20. sajandi teisel 

Otsida nimetatud 

popkunsti ja 

kunstnike kohta lisa 

internetist. 

 

Soovitav piirata töö 
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LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

 PILDILINE KUJUTAMINE;  

 KUNSTITEHNIKAD; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

ISESEISEV TÖÖ. 

massikultuur, kriitika, poolehoid 

jne. 

 

Meetod: individuaaltöö. 

massikultuuri ja tarbimise 

teemal; 

- loob oma popkunsti laadis 

kolaaži. 

Vahendid: klantsajakirjad, 

käärid, liim, markerid, 

kleebitavad tarbeesemed ( n 

lukud, nööbid jms). 

 

Tehnika: kollaaž. 

poolel.  

 

Muusika: pop- ja 

rokkmuusika. 

 

Teabekeskkond: 

infotehnoloogia 

võimalused teabe 

hankimisel; visuaalse 

teksti analüüs. 

Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine:  

tutvumine erinevate 

elukutsetega; ettevõtlus 

ja tootmine. 
Ühiskond ja 

jätkusuutlik areng: 

tarbimine ja keskkond 

formaati. Näiteks 15 

x 15 cm, et pinda 

paremini ja 

tihedamalt 

komponeerida. 

11.-12. 

nädal 

 

 

 

 

Teema:  

Mitmekülgne autoportree 
 

Katab ainekavas: 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS; 

PILDILINE KUJUTAMINE; 

KUNSTITEHNIKAD; 

Ülesanne: Visandada värvilisele 

paberile enda jaoks olulisi asju, 

mida tähtsam asi, seda suurem 

kujutis. Teha koopiamasinas või 

skänneris pilte oma näost nii 

otse, kui külgvaates. Koduse 

tööna võib kastada ka 

fotoaparaati ja tööd välja 

printida. Lisada käsi kasutades  ka 

iseloomulikke žeste. Seejärel teha 

Õpilane: 

- teab fotot kasutavaid  

kunstnikke (David Hockney, 

DeStudio - Herkki Erich 

Merila, Peeter Laurits); 

- asutab fotokoopiat oma 

töö teostamisel; 

- mõtleb asjade ja tegevuste 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa.  

Lk 18-19. 

 

Vahendid: koopiamasin, 

koopiapaber, värviline paber, 

vildikad, värvipliiatsid või 

Kultuuriline identiteet: 

mineviku-kogemuse ja 

kaasaegse kultuuri 

säilitamise tähtsus 

(kunstiteosed, esemed, 

lood).  

 

Tehnoloogia: IKT 
vahendite kasutamine 

Lihtsam on tööd 

korraldada, kui 

eelnevalt on 

portreed juba 

olemas. Võib 

eelnevalt anda vastav 

akodus eülesande 

 

Sama ülesande võib 
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 KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

ISESEISEV TÖÖ. 

  

teha fotosid ja koopiaid ka kaasas 

olevatest esemetest. Luua 

kompositsioon paljundatud 

esemetest ja oma fotodest.  

Täiendada kontuuridega ja 

värvidega.   

 

Meetod: individuaaltöö. 

peale, mis iseloomustavad 

just teda; 

- loob autoportree 

fotokollaaži ja segatehnikas. 

värvid,  liim, käärid.  

 

Tehnika: fotokollaaž, 

segatehnika. 

loomingulistes 
ülesannetes ja töö 
dokumenteerimisel.   

lahendada ainult 

arvuti abil. 

13.-14. 

nädal 

  

Teema: Op on kõikjal 

Opkunst. 

Op-loodus 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

PILDILINE KUJUTAMINE; 

DISAIN; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

ISESEISEV TÖÖ. 

Ülesanne 1: Jagada paber 

osadeks ja joonistada ruutudesse 

optilisi detaile loodusest (meri, 

värelev vesi, raske vihmasadu, 

mullid veeloikudel, pulbitsev 

allikas, kosk, keeris, välk, 

kaugusesse kulgevad teed vms). 

Soovi korral värvida. 

 

Ülesanne 2: Joonistada ja 

kujundada loodud mustritega 

igapäevaseid esemeid (kardinad, 

tassid, kehakatted, padjad, 

kõrvarõngad, toidud jne). Kui 

võimalik, teha seda päris 

esemetega (näiteks veekindel 

marker ja plastmasstopsid jms). 

 

Õpilane: 

- teab opkunstnikke (näiteks 

Bridget Riley, Victor 

Vasarely, Kaljo Põllu); 

- leiab opkunsti nähtusi 

looduses jm ning suudab 

need teisendada 

lihtsustatud mustriteks; 

- oskab kujundada 

opmustritega esemeid. 

Materjalid: 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa.  

Lk. 24.- 25. 

OP kunst. 

http://piksel.ee/~sille 

(ülesanded on loodud 

väiksematele, kuid kokku on  

koondatud väga hea 

materjal). 

 

Vahendid: markerid, vildikad, 

värvipliiatsid, vajadusel 

plasttopsid jms. 

Matemaatika: 

geomeetria. 

 

Tehnoloogia / Käsitöö 

ja kodundus: 

esemeline keskkond; 

materjalid ja nende 

omadused. 

Bioloogia: infovahetus 

väliskeskkonnaga. 

 

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

 

http://piksel.ee/~sille
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Meetod: individuaaltöö. karjääri planeerimine:  

positiivne hoiak 

õppimisse, tutvumine 

disaineri elukutsega; 

ettevõtlus ja tootmine.  

15.-16. 

nädal 

Teema: Uues kuues 

Sürrealism ja dadaism. 

Asja tähenduse muutmine 

materjali abil. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE, 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

RUUMILINE JA PILDILINE 

KUJUTAMINE; 

DISAIN JA KESKKOND; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

KOOSTÖÖ. 

Ülesanne:  
Luua kunstiobjekt, muutes mingi 
igapäevase eseme materjali ning 
lähtuvalt sellest sürrealistlikus 
võtmes ka asja otstarvet. 
Lavastada foto sürrealistliku 
eseme kasutamisest. 
 
Meetod: 
Vestlus, mäng, rühmatöö, 

dokumenteerimine. 

 

 

Õpilane: 

- teab, mis on sürrealism ja 
dadaism; 

- lavastab ja dokumenteerib 
sürrealistlikku situatsiooni 
eseme kasutamisest. 

 

Materjalid:  
Tähelepanu! (Õpilaseraamat). 

Lk 44-47. 

Tähelepanu! (Õpetajaraamat). 

Lk 26-27.  

www.loovalt.ee (Lingikogu alt 
teema "Uues kuues") 

Õpilastööde pilte (samas). 

 
Vahendid: 
Interneti-ühendusega arvuti, 

ekraan, paberid, pliiatsid, 

konkreetse idee teostamiseks 

vajalikud vahendid, 

fotoaparaat. 

Ajalugu: kultuur ja 

eluolu 20. sajandi 

esimesel poolel.  

 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

ühistegevuse 

kavandamine, 

osalemine rühmatöös. 

 

Tehnoloogia: IKT 

vahendite kasutamine 

loomingulistes 

ülesannetes ja töö 

dokumenteerimisel.   

 

EKSPERIMENDID KAASAEGSES KUNSTIS 

17.-18. Teema: Terves kehas Ülesanne: Õpilane: Materjalid: 

Tähelepanu! (Õpilaseraamat). 
Kehaline kasvatus:  

http://www.loovalt.ee/
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nädal terve kunst 

Spordiga ühendatud kunst. 

kunsti ja spordi sarnasused ja 

erinevused. 

väljamõeldud spordiala. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE, 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

RUUMILINE JA PILDILINE 

KUJUTAMINE; 

KUNSTITEHNIKAD;  

DISAIN JA KESKKOND;  

MEEDIA JA VISUAALNE 

KOMMUNIKATSIOON; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

ISESEISEV TÖÖ;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Mõelda välja uudne spordiala. 

Korraldada spordivõistlus. Luua 

video. 

 

Meetodid: 
Projektõpe, diskussioon, 

rühmatöö, aktsioon, 

dokumenteerimine 

 

- teab kunsti ja sporti 
ühendanud kunstipraktikaid 
ning nende teostajaid; 

- teab eri spordialasid, 
abivahendeid ja 
mõõtemeetodeid; 

- saab aru, et kunsti võib olla 
ka spordis ja vastupidi; 

-  on läbinud praktikumi 
spordiürituse korraldamises, 
seal osalemises või 
dokumenteerimises. 

 

Lk 20-25. 

Tähelepanu! (Õpetajaraamat). 

Lk 14.-15. 

www.loovalt.ee  (Lingikogu alt 
teema  "Terves kehas terve 
kunst") 
Õpilastööde pilte (samas). 
 

Kunstiõpik 7.−9. klassile. 2. 

osa +  DVD. Video 

monteerimise õpetus 

Windows Movie Makeri 

programmi abil. Õpikust leiab 

ka storyboard’i tegemise 

õpetuse. 
 
Vahendid: 
Vajadusel spordiriistad, 

spetsiaalne riietus, video-

kaamera, statiiv, valgustus, 

mikrofon. 

tuleviku spordi- ja 

olümpiaalad. 

 

Bioloogia: inimese 

luud ja lihased; 

hingamine; treeningu 

mõju lihaskonnale; 

infovahetus 

väliskeskkonnaga. 

Inimeseõpetus:  

esmaabi.  

 

Muusika: heli tugevuse 

mõju organismile 

 

Tervis ja ohutus: 

tervislikud eluviisid, 

liikumise tähtsus, 

traumade vältimine.  

 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

ühistegevuse 

http://www.loovalt.ee/
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kavandamine, 

osalemine rühmatöös. 

 

Tehnoloogia: IKT 

vahendite kasutamine 

loomingulistes 

ülesannetes ja töö 

dokumenteerimisel.   

 

19.-20. 

nädal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teema: Noodinihe 
Fluxus.  

Muusika ja kunsti seosed. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE, 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE;  

ISESEISEV TÖÖ;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Ülesanne 1. Luua ja esitada koos 

rühmaga oma versioonid Emmet 

Williamsi teosest 

"Neljadimensiooniline kahtluse 

laul viiele häälele" 

 

Ülesanne 2. Luua oma juhendiga 

helisündmus, milles on esikohal 

juhuslikkus, mängulisus, huumor 

ja absurd. Korraldada selle 

esitamine ning dokumentatsioon. 

 

Meetod: 

Vestlus, ajurünnak, rühmatöö, 
rollimäng, dokumenteerimine, 

Õpilane 

- teab, mis on Fluxus, 
antikunst, performance; 

- teab helisündmust Eestist 
ja näiteid mujalt maailmast; 

- esitab rühma liikmena  
juhendiga helisündmuse. 

 

Materjalid: 
Tähelepanu! (Õpilaseraamat). 

Lk 66-73. 

Tähelepanu! (Õpetajaraamat). 

Lk 36-38. 

www.loovalt.ee  (Lingikogu alt 
teema  "Noodinihe"). 
Õpilastööde pilte (samas) 

 

Vahendid 

Interneti-ühendusega arvuti, 

ekraan, paber, pliiats, viis 

noodipulti (võimalusel), 

taktikepid, igale rühmale välja 

prinditud Emmett Williamsi 

Ajalugu: kultuur ja 

eluolu 20. sajandi teisel 

poolel.  

 

Muusika: enda 

loominguliste ideede 

väljendamine heli ja 

liikumise kaudu; 

improvisatsioonid  

keha-, rütmi- ja 

plaatpillidel.  

 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

ühistegevuse 

kavandamine, 

 

http://www.loovalt.ee/
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individuaalne töö ja esitlus, 
dokumenteerimine 

«Neljadimensioonilise 

kahtluse laulu viiele häälele» 

juhendid (Saab alla laadida 

lehelt www.loovalt.ee), 

konkreetseks performance’iks 

vajalikud vahendid, 

fotoaparaat ja/või 

videokaamera (mobiiltelefon). 

osalemine rühmatöös. 

 

Tehnoloogia: IKT 

vahendite kasutamine 

loomingulistes 

ülesannetes ja töö 

dokumenteerimisel.   

21.-22. 

nädal 

Teema: Rõivad kunstis  

1 Kas moodsad rõivad? 

2. Riietest sõna   

3. Heledast tumedasse 

 

Erinevad eelistused ja 

arusaamad moest.  

Värvi tähtsus.  

Lõike tähtsus.  

Mustri tähtsus.  

Mugavus. 

 

Katab ainekavas: 

Ülesanne 1: Kas moodsad 
rõivad? 
Teha kaasavõetud rõivastest 
installatsioon, osaleda protsessis 
(olles ise osa installatsioonist) ja 
arutleda eelistatud valikute üle.  
 
Ülesanne 2: Riietest sõna  
Luua rühmatööna installatsioon 
riietest, kujutades noorte jaoks 
olulisi märksõnu (n YouTube jt) ja 
tutvustada/põhjendada valikut 
teistele. 
 
Ülesanne 3: Heledast tumedasse 
Luua installatsioon värvilistest 
riietest ja klassis olevast mööblist, 
tuletades samal ajal meelde 
värvusõpetust. 
 
Õppemeetodid: arutelu, 
rühmatöö. 

Õpilane: 

- teab teemaga seotud 

oluliste kunstnike 

loomingust  (näiteks 

Christian Boltanski, Derick 

Melander, Guerra de la 

Pazi); 

- oskab püstitatud eesmärke 

teostada ja planeerida 

tegevust; 

 

- oskab oma valikuid 

põhjendada ning oma tööd 

tutvustada; 

- väärtustab ühistööd; 

- loob installatsioone 

Materjalid:  

Ülesannete kirjeldused: Anne-

Ly Raid. Kaasaegse kunsti 

õpetamine installatsiooni 

näitel.  

http://e-ait.tlulib.ee/238/ 

 

Vahendid: interneti 
ühendusega arvuti, projektor, 
fotoaparaat või videokaamera 
tööde jäädvustamiseks, 10 m 
pesunööri, lauad ja toolid. 
Kaks rõivakomplekti 
(komplekti alla kuuluvad 
püksid + pluus, seelik + pluus 
või kleit) – a) huvitav ja 
moekas komplekt, b) moest 
läinud vanemad rõivad.  
 

Käsitöö ja kodundus: 

kangaste materjalid ja 

nende omadused.   

 

Ajalugu: rõivad 

ajaloos. 

 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

ühistegevuse 

kavandamine, 

osalemine rühmatöös. 

 

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

Fotodest video 

Christian Boltanski 

installatsioonidest 

www.youtube.com/watch

?v=dgwZWAfb6tQ   

Christian Boltanski, 

tutvustus kunstniku 

loomingust 

www.centrepompidou.fr/e

ducation/ressources/ens-

boltanski_en/ensboltanski

_en.htm 

Derick Melanderi 

kodulehekülg, video- 

ja fotomaterjal 

installatsioonidest 

www.derickmelander.c

om/   

Guerra de la Pazi 

http://e-ait.tlulib.ee/238/
http://www.youtube.com/watch?v=dgwZWAfb6tQ
http://www.youtube.com/watch?v=dgwZWAfb6tQ
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-boltanski_en/ensboltanski_en.htm
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-boltanski_en/ensboltanski_en.htm
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-boltanski_en/ensboltanski_en.htm
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-boltanski_en/ensboltanski_en.htm
http://www.derickmelander.com/
http://www.derickmelander.com/
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UURIMINE JA AVASTAMINE 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

RUUMILINE JA PILDILINE 

KUJUTAMINE; 

KUNSTITEHNIKAD;  

DISAIN JA KESKKOND; 

MEEDIA JA VISUAALNE 

KOMMUNIKATSIOON; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

rõivastest. 

 

 

 

 

Tehnoloogia: IKT 
vahendite kasutamine 
loomingulistes 
ülesannetes ja töö 
dokumenteerimisel.   
 

kodulehekülg, 

fotomaterjal ühistöös 

valminud teostest 

guerradelapaz.blogspot

.com/ 

 

23.-24. 

nädal 

 

 

Teema: Nihestatud 
tegelikkus  
Tegevuskunst, happening, 
performance. 
 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE;  

ISESEISEV TÖÖ;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Ülesanne: Ühendada omavahel 

kunst ja elu, panna proovile oma 

keha ning vaim, tekitada mingi 

eneseületuse seisund või 

kummaline olukord, milles 

tegelikkus on nihestunud ja tuleb 

end vaimselt pingutada. 

 

Meetod: individuaalne töö, 
vestlus, rühmatöö, ajurünnak, 
rollimäng, dokumenteerimine, 
portfoolio, esitlus. 
 

 

Õpilane: 

- teab, mis on tegevuskunst, 
happening ja performance; 

 - teab olulisi performance’i-
kunstnikke Eestis ja mujal 
maailmas (Marina 
Abramovidi,  Siim-Tanel 
Annus ; 

-  oskab rühma liikmena luua 
performance’i stsenaariumi; 

 - on omandanud 
kogemused performance’i 
esitamisel; 

 - oskab aktsiooni 

Materjalid: 
Tähelepanu! (Õpilaseraamat) 

Lk 82-87. 

Tähelepanu! (Õpetajaraamat). 

Lk 41-42. 

www.loovalt.ee  (Lingikogu alt 
teema  "Nihestatud 
tegelikkus"). 
Õpilastööde videod (samas). 

 

Vahendid: 
Interneti-ühendusega arvuti, 

ekraan, paber, pliiats, 

konkreetseks performance’iks 

vajalikud vahendid, 

Muusika: heli/muusika 

tegevuskunstides. 

 

 Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

ühistegevuse 

kavandamine, 

osalemine rühmatöös. 

 

Tehnoloogia: IKT 

vahendite kasutamine 

loomingulistes 

ülesannetes ja töö 

 

http://guerradelapaz.blogspot.com/
http://guerradelapaz.blogspot.com/
http://www.loovalt.ee/
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 dokumenteerida. fotoaparaat ja/või 

videokaamera (mobiiltelefon). 

dokumenteerimisel.   

25.-27. Teema: Tunnis ei mängi! 

Või hoopis vastupidi? 

Animatsioon 

 

Katab ainekavas: 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

RUUMILINE JA PILDILINE 

KUJUTAMINE; 

KUNSTITEHNIKAD; 

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

 

Ülesanne:   

Mõelda kotist või taskust leitud 

asjadest välja lühike lugu ja 

visandada see paberile. 

Komponeerida ja pildistada asju 

samm-sammult liigutades 

vastavalt loo tegevustele 

(vähemalt 80 fotot). Luua 

fotodest animatsioon. 

 

Meetod:  

Demonstratsioon, diskussioon, 

rühmatöö. 

 

Kodune töö:  

Pildistamine, piltide tõmbamine 

arvutisse (võimalusel) või 

mälupulgale, et järgmisel tunnil 

saaks jätkata animeerimisega 

(Movie Maker) 

 

Õpilane: 

- teab animatsiooni eriliike;. 

- leiab loovülesandes 

erinevaid lahendusvariante 

ja isikupäraseid 

teostusvõimalusi; 

- kasutab loovtöös 

digitaalseid tehnoloogiaid.  

 

Materjalid: 

Kunstiõpetaja ainepraktikumi 

blogi 
kunstiainepraktikum.blogspot.com/2

012/07/tunnis-ei-mangi-voi-hoopis-

vastupidi.html 

Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa 

lk. 60-98+ DVD. 

Fragment filmist „Kevade“ 
www.youtube.com/watch?v=xsLpCLu

FlNE (alates12:06 min). 

 

Vahendid: 

Kotist / taskust leitavad asjad, 

fotokaamera või telefon; 

mälupulk, arvuti ja Movie 

Makeri tarkvara. 

Muusika: heli/muusika 

animatsioonile 

 

Tehnoloogia: IKT 

vahendite kasutamine 

loomingulistes 

ülesannetes ja töö 

dokumenteerimisel.   

Idee: kunstiõpetaja 
Maia Agar 
(kohandatud).  
80 kaadri 
pildistamiseks võib 
telefoni või kaamera 
asetada statiivile või 
kinnitada liikumatult 
teibiga n tooli 
seljatoe külge. 
Komponeerimise ja 
loo eesmärgil 
liigutada ainult asju. 
Näiteid:  
Sinisa Milosavljevic. 
“Shampoon Drink 
Clay animation” 
http://www.youtube.com/
watch?v=xoQ7n4b-hMM 

Cornell Animation 
töötoas, “Nails, Teeth 
and Claws”  
http://www.youtube.com/

watch?v=vbq3pkoauys 

http://kunstiainepraktikum.blogspot.com/2012/07/tunnis-ei-mangi-voi-hoopis-vastupidi.html
http://kunstiainepraktikum.blogspot.com/2012/07/tunnis-ei-mangi-voi-hoopis-vastupidi.html
http://kunstiainepraktikum.blogspot.com/2012/07/tunnis-ei-mangi-voi-hoopis-vastupidi.html
http://www.youtube.com/watch?v=xsLpCLuFlNE
http://www.youtube.com/watch?v=xsLpCLuFlNE
http://www.youtube.com/watch?v=xoQ7n4b-hMM
http://www.youtube.com/watch?v=xoQ7n4b-hMM
http://www.youtube.com/watch?v=vbq3pkoauys
http://www.youtube.com/watch?v=vbq3pkoauys
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28.-31. 

nädal 

Teema: Tagurpidi 

taskuvaras  

Sotsiaalse kunsti projekt. 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE, 

LOOMINGULINE VÄLJENDUS;  

MEEDIA JA VISUAALNE 

KOMMUNIKATSIOON; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE;  

ISESEISEV TÖÖ;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Ülesanne:  

Leida mingi probleem ja võtta 

selle lahendamiseks midagi ette. 

Tuleks säilitada positiivset 

suhtumist ning jääda seaduse 

piiridesse. Ülesanne realiseerub 

tegevuse või saavutatud 

tulemusena, mida dokumen-

teeritakse. Ülesande teostajad 

peaksid jääma avalikkuse ees 

anonüümseks. 

 

Meetod:  

aktsioon, planeerimine, 

probleemide kogumine, analüüs, 

diskussioon, rühmatöö, 

individuaaltöö, 

dokumenteerimine, projektõpe. 

Õpilane: 

- teab sotsiaalse kunsti ja 
taktikalise meedia näiteid; 

- teab, milliseid võtteid on 
kunstnikud kasutanud; 

- oskab välja pakkuda 
probleemi ümbritsevast 
elust; 

- võtab osa probleemi 
lahendamisest ja täidab oma 
ülesannet; 

 - on solidaarne rühma 
liikmetega. 

Materjalid: 
Tähelepanu! (Õpilaseraamat) 

Lk 26-33. 

Tähelepanu! (Õpetajaraamat). 

Lk 17-19. 

www.loovalt.ee  (Lingikogu alt 
teema  "Tagurpidi 
taskuvaras"). 
Õpilastööde videod (samas). 

 

Vahendid: Vastavalt 
vajadusele. 

 

Väärtused ja kõlblus: 

Inimestevahelised 

suhted; väärtused; 

ühiskonna 

jätkusuutlikkus.  

 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

ühistegevuse 

kavandamine, 

osalemine rühmatöös. 

 

32.-35. 

nädal 

 

 

Teema: Digisild 

Kunstiteose avamine. 

Avatud küsimused. 

Eesti kunsti ajalugu. 

 

Ülesanne: 

Valida kaks võimalikult erinevat 
kunstiteost ja esitada paarilisele 
nende kohta teoseid avavaid 
küsimusi, vastates omakorda 
tema küsimustele. Uurida teoste 
kohta lisateavet Eesti 
kunstimuuseumi digiarhiivist või 
Kumu virtuaaltuurist ja esitleda 

Õpilane: 

- tunneb Eesti 
Kunstimuuseumi digiarhiivi 
ja Kumu virtuaaltuuri ning 
oskab neid kasutada; 
http://digikogu.ekm.ee/ 

http://www.foto360.ee/kumu/ 

- oskab küsimuste abil avada 

Materjalid: 
Tähelepanu! (Õpilaseraamat) 

Lk 102-109. 

Tähelepanu! (Õpetajaraamat). 

Lk 48-49. 

www.loovalt.ee  (Lingikogu alt 
teema  "Digisild"). 

Ajalugu: kultuur ja 

eluolu 20. sajandi teisel 

poolel.  

Eesti keel: võõrsõnad 

ja võõrnimed; erialane 

sõnavara.  

 

 

http://www.loovalt.ee/
http://digikogu.ekm.ee/
http://www.foto360.ee/kumu/
http://www.loovalt.ee/
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Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE;  

ISESEISEV TÖÖ; 

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

kunstiteost kogu klassile. 

 

Meetod: 

Individuaalne töö, paaristöö, 
esitlus. 

kunstiteoseid ning neid 

teistele õpilastele 

tutvustada 

Õpilastööde videod (samas). 

 

Vahendid: 
Interneti-ühendusega arvuti, 

projektor, suur ekraan, pliiats, 

paber. 

Tehnoloogia: IKT 

vahendite kasutamine 

loomingulistes 

ülesannetes ja töö 

dokumenteerimisel.   

Teabekeskkond: 

infotehnoloogia 

võimalused teabe 

hankimisel; leitud 

teabele kriitilise 

hinnangu andmine; 

visuaalse teksti 

analüüs. 

Teema: Tähelepanu! Valmis 

olla! Näitus! 

 

Katab ainekavas: 

UURIMINE JA AVASTAMINE; 

 KUNSTIKULTUURI 

TUNDMINE;  

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Ülesanne: Mängida kunstimängu 

vastavalt reeglitele ja õppe-

eesmärgile. 

 

Meetod: 
diskussioon, rollimäng, 

rühmatöö, kirjalik eeltöö koduse 

ülesandena või tunnis, õpiring. 

Mängu mängimise järel 
õpilane: 

-  teab näituse teemat 
käsitlenud kunstnikke Eestist 
ja mujalt maailmast ning 
nende töid; 

-  on omandanud 
kogemused kunsti esitlemi-
sel rollimängu kaudu;  

- oskab rühma liikmena teha 
koostööd;  

-  on omandanud ühe teema 
õppematerjalist;  

-  oskab seostada 

Materjalid: 
Mäng "Tähelepanu! Valmis 

olla! NÄITUS!"  

Tähelepanu! (Õpetajaraamat). 

Lk 50-53. 

 

Mängureeglid mängu karbis. 

 

Vahendid: mängukaardid ja 

rinnamärgid. 

Ajalugu: kultuur ja 

eluolu 20. Sajandil.   

Eesti keel: võõrsõnad 

ja võõrnimed; erialane 

sõnavara.  

 

Kultuuriline identiteet: 

mineviku-kogemuse ja 

kaasaegse kultuuri 

säilitamise tähtsus 

(kunstiteosed, esemed, 

lood).  
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teemakaartidel esitatud 

mõisteid ja märksõnu 

teosekaartidel olevate 

töödega. 

Teema: Originaal 
 

Õppekäik muuseumisse. 

 

 

Katab ainekavas: 

KUNSTIKULTUURI TUNDMINE; 

KOOSTÖÖ, ARUTELUD. 

Ülesanne:  

Külastada kunstinäitusi: disaini- 
ja tarbekunstinäitused, eesti 
kunsti klassika, kaasaegse kunsti 
näitused jt. 

 

Võimalusel valida 
muuseumipedagoogi juhitud 
haridusprogramm. 

 

Meetod: õppekäik ja vestlused, 
muuseumipoolsed meetodid. 
Digiarhiivi korral küsimuste 
esitamine klassis. 

Õpilane: 

- puutub kokku 

originaalteostega; 

- omandab 

muuseumikäimise 

harjumusi; 

- saab teada konkreetse 

näituse autoritest ja 

teemadest. 

  

Materjalid: 

Muuseumipoolsed 

jaotusmaterjalid ja/või 

saalitekstid. 

 

Klassiruumi korral ülesanne 

“Digisild” 

.http://digikogu.ekm.ee/ 

 

Tähelepanu! (Õpilaseraamat). 

Lk 102-109. 

Tähelepanu! (Õpetajaraamat). 

Lk 48-49. 

Ajalugu: Eesti Vabariik 

1918 – 1939; Eesti 

Nõukogude 

okupatsiooni all; 

maailm pärast Teist 

Maailmasõda.  

Emakeel: võõrsõnad ja 

võõrnimed; erialane 

sõnavara.  

Kultuuriline identiteet: 

mineviku-kogemuse ja 

kaasaegse kultuuri 

säilitamise tähtsus 

(kunstiteosed, esemed, 

lood).  

Teabekeskkond: 

infotehnoloogia 

võimalused teabe 

hankimisel; leitud 

teabele kriitilise 

hinnangu andmine; 

visuaalse teksti 

analüüs. 

Kui pole kuidagi 

võimalik 

kunstinäitusele 

minna, siis teha 

kindlasti läbi raamatu 

ülesanne. Sed avõib 

teha ka enne 

õppekäiku (kui 

valitakse Kumu 

kunstimuuseum). 

http://digikogu.ekm.ee/
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