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Muusikaõpetus algab esimeses kooliastmes ja kestab kuni gümnaasiumi lõpuni. Muusikaõpetusel 

(gümnaasiumiastmes muusikaajaloo) on inimkonna kultuuriloo osana väga tähtis roll kaasaegses 

Eesti haridussüsteemis. Muusika õppimise kaudu laiendatakse silmaringi; omandatakse 

edaspidiseks iseseisvaks eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi; luuakse seoseid nii 

erinevate õppeainete kui ka inimelu eri valdkondade vahel; antakse võimalust loometegevuseks, 

milleks on kas laulmine, muusika kuulamine, retsensiooni kirjutamine või oma seisukoha ja 

muusikalis-esteetiliste eelistuste avaldamine; kasvatatakse ja arendatakse huvi ja armastust 

muusika ja kunsti vastu.  

 

Kuna uues riiklikus õppekavas rõhutatakse põhikooli erinevate õppeainete lõimimisvõimalusi, 

otsustasid käesoleva artikli autorid, et otstarbekam oleks pakkuda muusikaõpetajale õppeainete 

integreerumisest konkreetseid näiteid, mõningaid võimalusi ja meetodeid erinevaid õppeaineid 

ühendavate teemade käsitlemisel muusikaõpetuse tunnis. Samuti tahaks rõhutada, et käesolev 

artikkel on eelkõige mõeldud ja koostatud sellel eesmärgil, et innustada ja julgustada 

muusikaõpetajat leidma ja kasutama esmapilgul väga erinevate õppeainete vahelisi 

kokkupuutepunkte. Seega on need näidised juhtnööriks muusikaõpetajale.  
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1. Ainesisene lõiming 

 
1.1. Vertikaalne lõiming 

 

Muusika on õppeaine, mille osad on omavahel tihedalt seotud. Õppeaine koostisosad on kõikides 

kooliastmetes järgmised: laulmine, pillimäng, omalooming, muusikaline liikumine, muusikaline 

kirjaoskus, muusika kuulamine ja muusikalugu, õppekäigud. Nimetatud tegevused on kasutusel 

kõikides kooliastmetes, kuid erineva rõhuasetusega, mis on seotud õpilase arenguga ja ealiste 

iseärasustega. 

 

I kooliastmes on kesksed tegevused laulmine ja pillimäng, kuna selles vanuses laps omandab 

õpitut kõige paremini läbi mängu; mänguvormis suhtleb ta ümbritseva keskkonnaga ja väljendab 

ennast.  

 

II kooliastmes tõuseb esile individuaalsete muusikaliste võimete arendamine ja rakendamine 

erinevates muusikalistes tegevustes, kasutades erinevaid õppetöö meetodeid. Laulmine ja 

pillimäng jäävad muusikatunni olulisemateks muusikalisteks tegevusteks, kus ühislaulmise ja 

loomingulise tegevuse kaudu saavutatakse ka teised eesmärgid, nt rahvusliku identiteedi 

kasvatamine. Tunduvalt ainespetsiifilisemaks muutub teises kooliastmes muusikaline kirjaoskus 

ja muusikateooria, mille omandamine peaks toimuma läbi kõikide muusikaliste tegevuste, mis 

muudab õpetatava materjali õpilasele arusaadavaks. 

 

III kooliastmes pööratakse tähelepanu õpilaste muusikaliste võimete edasiarendamisele ja 

süvendatakse iseseisvat muusikalist mõtlemist. Nagu ka esimeses ja teises kooliastmes 

kasutatakse kõiki muusikalisi tegevusi. Selles vanuses kasutab õpilane juba omandatud teadmisi 

ja oskusi enda väljendamisel muusikalistes tegevustes, olgu selleks laulmine või pillimäng, kus 

õpilane tunnetab, näiteks, helilaadi või vormi; muusika kuulamise käigus aga näiteks, ajastut ja 

sellele ajastule iseloomulikke žanre. 

 

Esinemisoskus kujuneb muusikatunnis ning klassi- ja koolivälises tegevuses. Siia kuulub 

osalemine koorilaulus, erinevates ansamblites, esinemine solistina jm. Enda ja kaasõpilaste 

muusikalistes tegevustes osalemise kaudu õpitakse tundma ja hindama üksteise oskusi ja 

erinevusi. Kontserdikultuuri kujundamiseks ja kuulamiskogemuse saamiseks on heaks 
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võimaluseks nii kontserdi- kui teatrietenduste külastamine. Muusikalises omaloomingus on 

võimalik enda loominguliste ideede teostamine nii individuaalselt kui ka rühmatööna. 

 

 

1.2. Horisontaalne lõiming 

 

Hästi läbimõeldud ja eesmärgistatud muusikatunni üheks tunnuseks on mitmete muusikaliste 

õppetegevuste kasutamine püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Muusikaõpetuse osadeks on 

kõikides kooliastmetes laulmine, pillimäng, omalooming, muusikaline liikumine, muusikaline 

kirjaoskus, muusika kuulamine ja muusikalugu, õppekäigud. Seega aine horisontaalne lõiming 

toimub siis, kui muusikaõpetaja võimaldab õpilasel omandada uusi teadmisi ja oskusi ning 

korrata ja kinnistada varem õpitut mitmekesiselt, kasutades õppeprotsessis muusikatundi 

moodustavate osade vastastikku toetust.  

 

Näiteks lisatakse esimeses kooliastmes laulule tihti laulu sisu illustreerivaid liigutusi, lisatakse 

laulule saateks pillimäng ning kuulatakse sama teemaga seostuvaid muusikapalasid. Laulu 

valikuga on seotud ka muusikaline kirjaoskus, sest uusi rütme ja astmeid otsitakse just lauludest. 

Nii toimub õpilastel uute teadmiste ja oskuste omandamine loomulikul viisil, st läbi muusikaliste 

tegevuste. Üks õppeprotsessi osa tuleneb teisest ning samal ajal on kõik muusikaõpetuse osad 

omavahel seotud, toetavad teineteist ja teenivad ühise eesmärgi saavutamist.  

 

II ja III kooliastmes jääb horisontaalse lõimingu skeem samasuguseks, muutuvad ainult 

õppeprotsessi moodustavate koostisosade rõhuasetused. Näiteks, õppides 6. klassis poola 

muusikat, võib õpetaja alustada tundi muusika kuulamisest (nt poola rahvatantsud), selle järel 

vestelda õpilastega poola muusika omapärast, tuua näiteid poola muusikas kõige enam 

kasutatavate pillide kohta ja nimetada tähtsamaid poola heliloojaid. Tutvudes poola 

rahvatantsude omanäolisusega (nt rütmiline külg), on õpilastel võimalus kasutada muusikalist 

kirjaoskust või kui tegemist on uute rütmide/helistikega, nendega tutvuda. Muusikalise 

kirjaoskuse arendamisel on võimalik kasutada pillimängu või mingit muud 

musitseerimisvõimalust, mille kaudu saavad õpilased ka uusi rütme tunnetada ja helistikega 

tutvuda. Poola rahvalaulu õppimisega (nt relatiivse süsteemi järgi) võib poola muusikaga 

tutvustamise lõpetada. 



Muusika 
 

2. Ainevaldkondlik lõiming 

 
Muusika õppeaine kuulub kunstiainete valdkonda, mille moodustavad muusika ja kunst. Ühiseks 

eesmärgiks kunstainete õpetamisel on teadmiste ja oskuste rakendamine praktiliste tegevuste 

kaudu ehk kogemusõpe. Selle kaudu luuakse seosed kunstide koha ja väärtuse vahel 

igapäevaeluga. Näiteks, läbides kolmandas kooliastmes ooperi teemat, käsitletakse seda žanri 

mitte ainult muusikalisest küljest, vaid kui mitmete kunstiliikide sulamit (muusika, kirjandus, 

näitekunst, visuaalne kunst, koreograafia jt), mis muudab ooperi vokaalžanrist terviklikuks 

lavateoseks. 

 

Mõlemas aines on tähtsal kohal praktiliste kunsti- ja muusikategevuste kaudu loovuse ja 

õpioskuste arendamine. Läbi verbaalse ja mitteverbaalse suhtlemisoskuse arendamise kujuneb 

õpilasel oskussõnavara ning kunsti- ja muusikakeele kasutamise oskus kunsti ja muusikaalastes 

tegevustes.  

 

Erinevate ajastute ja kultuuridega tutvumine toetab erinevuste väärtustamist ja annab vastavalt 

aine eripärale erinevaid eneseväljendusvõimalusi nii kunstis kui ka muusikas. Seejuures on tähtis 

pöörata tähelepanu kultuurilise mitmekesisuse ja väljendusvabaduse aktsepteerimisele. 

 

Kunstiloominguga tutvumine, selle üle arutlemine ja analüüsimine kujundab esteetilist maitset ja 

kriitikameelt ning on valdkonda ühendavaks jooneks. 

 

Nii muusikas kui ka kunstis pööratakse tähelepanu infotehnoloogia ja meedia loodud virtuaalse 

keskkonna käsitlemisele kunstidega seoses, seejuures ka autorikaitsega seotud teemadele. Lisaks 

muusika- ja kunstiõpetajatele oleks kasulik sama teemat käsitleda ka näiteks arvutiõpetajal, 

kirjandusõpetajal jt. Koolis võiks olla kokkulepe selle kohta, missuguse aine õpetaja õpetab 

selgeks näiteks referaadi või uurimustöö vormistamise nõuded arvutis, et teised õpetajad saaksid 

nendele oskustele toetuda. Muusikaõpetaja aga saab rääkida oma aine spetsiifilisest küljest, 

näiteks kuidas leida ja vormistada erinevaid muusikaalaseid viiteid jne. 
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3. Lõiming teiste ainetega 

 
Vaatamata üldlevinud arvamusele, et muusika ühe kunstiliigina on tihedalt seotud ainult teiste 

kunstiliikidega, on muusikaõpetusel palju seoseid ka kõikide teiste õppeainetega. 

 

 

3.1. Muusikaõpetus ja eesti keel 

 

Muusikaõpetust on raske ette kujutada ilma emakeele kasutamiseta. Rahvalaulud edastavad 

meile kunagi kasutatud keelt, keelevorme ja sõnavara. Kaasaegsete laulude kaudu tutvuvad 

õpilased nii paljude heliloojate kui ka luuletajate loominguga. Laulude keel on kujundlik ja tänu 

sellele võib tekkida õpilastel huvi ka keele, sh grammatika, keele struktuuri jne vastu. 

Muusikaõpetuses võivad õpilased kokku puutuda enda jaoks uute sõnadega - vananenud 

sõnavaraga nt kodukotus; murdesõnadega, nt tulevada; või neile tundmatu tähendusega 

sõnadega, nt meloodiline ja muutunud tähendusega sõnadega, nt lehkav; mis arendab emakeele 

kasutamisoskust ja laiendab õpilase sõnavara. Sõna etümoloogia on hästi jälgitav ka 

muusikaõpetuses kasutatava sõnavara kaudu. Näiteks siis, kui muusikaõpetaja alustab uut 

teemat, selgitab ta õpilastele kasutatavate tundmatute sõnade tähendust ja nende tekkimist. 

Edaspidi saavad õpilased ise pöörata tähelepanu sõnade moodustamisviisile. Näiteks kreeka 

keelest tulnud phone sõnast on muusikakeeles moodustatud palju termineid – sümfoonia, 

mikrofon, ksülofon, metallofon, magnetofon jt. 

 

Muusikateoreetiliste ja muusikaajalooliste tekstide lugemine avardab õpilaste silmaringi, arendab 

sõnavara, õpetab kasutama omandatud terminoloogiat ja mõisteid, väljendama ennast emakeeles, 

kasutades muusikalist oskussõnavara. See täieneb iga kooliastmega ning oskussõnavara 

kasutamine arendab ja rikastab õpilase emakeele sõnavara. 

Uurimustööde ja referaatide koostamisel on oluline oskus otsida teavet eakohaseid 

sõnaraamatuid kasutades. Seejuures õpib õpilane kasutama erinevaid suhtluskanaleid ning 

areneb oskus otsida, kriitiliselt hinnata ja kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet. 
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3.2. Muusikaõpetus ja kirjandus 

 

Väga tugevad seosed ning lõiminguvõimalused on muusikaõpetuse ja kirjanduse vahel. Eraldi 

õppeainena hakatakse kirjandust õppima alates 5. klassist, samas vanuseastmes jõuavad 

muusikaõpikute kaudu muusikaõpetusse esimesed tõsisemad, sisuliselt raskemad ja pikemad 

tekstid.  

 

Seega võime väita, et nii muusikaõpetus kui ka kirjandus arendavad õpilase oskusi, nt 

lugemisoskust. Funktsionaalne lugemine ja kirjaoskus eeldavad, et loetud materjal on õpilasele 

arusaadav ning ta oskab loetu põhjal küsimustele vastata, luua seoseid varem omandatud ja 

saadud teadmistega, olgu see näiteks helilooja elulugu, muusikainstrumentide kirjeldus või 

ilukirjandusteos. 

 

Laulu õpetamise juures on väga oluline õpilasele rääkida laulu sõnade autorist, kelleks on sageli 

juba kirjanduse tunnist tuttavad kirjanikud ja luuletajad, näiteks Leelo Tungal, Ellen Niit jt. 

Samuti on laulu teksti analüüsimine ja selle mõtestamine vastavalt kooliastmele eelduseks, et 

õpilased mõistaksid antud laulu kui heliteost ja oskaksid seda vastavalt ka interpreteerida. 

 

Folkloorse materjali puhul saab viidata rahvalauludes keele primaarsele rollile, kus muusikaline 

külg on tagasihoidlikum. Rahvaloomingu kaudu soodustatakse õpilasel kujundliku mõtlemise 

oskuse, keele, kultuuriloolise tausta mõistmise oskuse arengut; väärtustatakse õpilase päritolu, 

keele- ja kultuuriruumi kuuluvust. Rahvalauludes (ja mitte ainult rahvalauludes) kasutatud 

kujundlik keel ja alltekst nõuavad õpilaselt tõlgendusoskust. Regilaulu õppimise käigus 

proovivad õpilased ka ise luua regivärssi, mille esitamisel toimub värsi loomine laulmise ajal, 

mis nõuab loovuse arendamist. Selle teema käsitlemisel puutub õpilane kokku kirjanduslike 

mõistetega, nagu riim, metafoor, allegooria jt.  

 

Kirjanduse ja muusikaõpetus puutuvad kokku ka siis, kui õpilastele antakse võimalus lugeda 

muusikute või muusikaga seotute inimeste elulugusid. Terves maailmas on populaarsust leidnud 

tuntud inimeste elulooraamatud, mis kirjeldavad nende loomingut saatvaid eluetappe ning 

loomingule mõju avaldanud sündmusi ja isikuid. Osa sellistest raamatutest on pühendatud ka 

heliloojatele, interpreetidele, lauljatele jt. Tihti on sellised elulood kirjutatud romaanivormis ning 

vahel eksitavad faktide osas, sest tegemist on ikkagi kirjandus- ehk kunstiteosega. Kuid tänu 

neile romaanidele võib õpilasel tekkida huvi nii muusiku kui ka tema loomingu ehk muusika 

vastu. 
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Kirjandus ja muusika lõimuvad ka juhul, kui muusikateose aluseks on kirjandusteos, mis polegi 

muusikas haruldane nähtus, eriti lavažanrite puhul. Enamik maailma muusikaklassikasse 

kuuluvatest lavateostest on lahutamatult seotud kirjandusega, kust võetakse sobilik lugu ja 

dramaturgia, mille alusel valmistatakse libreto; nt G. Verdi ooperi „Traviata” aluseks on A. 

Dumas’ noorema romaan „Kameeliadaam”, S. Prokofjevi ballett „Romeo ja Julia” põhineb 

samanimelisel W. Shakespeare’i tragöödial, Riccardo Cocciante muusikal „Notre-Dame de 

Paris” on kirjutatud V. Hugo romaani “Jumalaema kirik Pariisis” motiividel. Ka teised 

muusikažanrid toetuvad kirjandusteostele, nt E. Griegi süit „Per Gynt” on loodud H. Ibseni 

samanimelise näidendi illustreerimiseks, L. van Beethoveni viimase sümfoonia finaalis kõlab Fr. 

Schilleri „Ood rõõmule”. Väga kasulik oleks, kui, muusika- ja kirjandusõpetaja lepivad kokku, 

kuidas vastastikku õppeprotsessi toetada. Kokku tuleks leppida, millises järjekorras õpilased 

saavad uusi teadmisi, oskusi, muljeid – kas kõigepealt tutvuvad kirjandus- ning hiljem 

muusikateosega või hoopis ühe projekti raames ühendatakse tunnid ning tutvustatakse õpilastele 

mõlema autori nägemust ühe süžee suhtes, kusjuures need arvamused-nägemused võivad olla ka 

üsna erinevad. Näiteks P. Méerimée novellis „Carmen“ on peategelase Carmeni kuju esitatud 

kolme meestegelase väga erineva jutustuse kaudu, G. Bizet’ samanimelisse ooperisse on jäänud 

ainult üks. 

 

Referaadi või uurimustöö hindamisel arvestatakse muusikaõpetuses ja kirjanduses esitatud töödel 

sarnaseid kriteeriume: pööratakse tähelepanu töö ülesehitusele ja terviklikkusele; kasutatud 

sõnavara mitmekesisusele, mille hulgas on ka terminoloogia ja oskussõnavara; autori enda 

arvamuse esitamisele ja tsitaatide ning teiste inimeste seisukohtade esiletoomisele. 

 

 

3.3. Muusikaõpetus ja võõrkeeled 

 

Sarnaselt emakeele ja kirjandusega on ka muusikaõpetuse ja võõrkeele vahel palju seoseid. 

Emakeele omandamisel õpib õpilane tundma ja väärtustama iseennast, oma emakeelt, rahvust, ja 

kultuuri. Võõrkeele õppimise käigus lisandub uue keele õppimisele selle rahva ja kultuuriga 

tutvumine. Selle tulemusena õpitakse aktsepteerima erinevates keeltes kõnelevaid ja erinevatesse 

kultuuriruumidesse kuuluvaid inimesi, mis aitab kaasa oma emakeele ja rahvuskultuuri 

väärtustamisele. 
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Olulisemaks muusikaõpetuse ja võõrkeele lõimimise vajaduseks on info hankimise vajadus 

internetist. Uurimustööde ja referaatide koostamisel pöördub õpilane alternatiivsete infoallikate 

interneti ja meedia poole. Eestikeelne internet on võrreldes ingliskeelse, saksakeelse või 

venekeelse internetiga palju tagasihoidlikum ja sellepärast on õpilase võõrkeelte oskus siin üpris 

asjakohane ja hädavajalik. Erinevate maade rahvamuusika õppimise ja võõrkeelsete laulude 

laulmise kaudu omandatakse teadmisi erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest ning areneb 

võõrkeeltepädevus, mis on oluline leidmaks infot ja teadmisi võõrkeelsetest teabeallikatest nt 

internet, sõnaraamatud. 

 

Kõige levinumad muusikaõpetuse tegevused – laulmine ja muusika kuulamine aitavad õpilasel 

võõrkeelte hääldust ja sõnavara omandada. See toimub nii muusikatunnis kui ka väljaspool kooli 

interneti ja meedia vahendusel.  

 

Eesti keelest erineva õppekeelega koolides, millest suurem osa on venekeelsed, muutub väga 

oluliseks muusikaõpetuse ja võõrkeele omavaheline lõimumine, sest muu emakeelega laste jaoks 

on riigikeel ehk eesti keel esimeseks võõrkeeleks. Riigikeele edukas omandamine eeldab 

edaspidises elus toimetulekut, kuid see ei tähenda veel riigikeeles kõneleva inimese 

integreerumist ühiskonda, kus ta elab. Ühiskond pole seotud ainult keele kaudu vaid ka ajaloolise 

mälu, kombestiku, kultuuri, ühiste väärtuste ja eesmärkide ning palju muuga. Just siin tõuseb 

esile muusikaõpetuse roll, mis saab õpilasel tekitada tahet eesti keeles laulda, siis ka rääkida, 

julgustada ta eesti keele kasutamist, aidata aru saada, mõista ja selle kaudu ka võibolla omaks 

võtta kodumaist kultuuri ja identiteeti. 

 

 

3.4. Muusikaõpetus ja vene keel 

 

Muusikaõpetuse ja vene keele lõimumisvõimalused on väga täpselt ja põhjalikult kirjeldatud 

artiklites „Lõiming vene keeles”, „Интеграция курса «Русский язык» в рамках 

государственной программы обучения”, Интеграция курса «Литература» в школе с 

русским языком обучения в рамках государственной программы обучения”. Samuti 

käesoleva artikli peatükid „Muusikaõpetus ja eesti keel”, „Muusikaõpetus ja kirjandus” ja 

„Muusikaõpetus ja võõrkeel” on võimalik edukalt tõlgendada ja kohandada muusikaõpetuse ja 

vene keele lõimimise seisukohalt. Antud osas püüavad artikli autorid veel kord rõhutada 

muusikaõpetuse ja vene keele lõimimise vajadust ja tähtsust ning tuua selle väite kinnitamiseks 

mõningaid põhjusi. 
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Kaasaegses kiiresti muutvas Eesti haridussüsteemis, mille üheks osaks on ka uus riiklik 

õppekava, on vene keele tundide arv ja vene keeles õpetavate/õpitavate ainete osakaal 

venekeelse õppekeelega koolis vähenenud. Ühelt poolt on selline otsus tingitud venekeelse 

kõrghariduse puudumisest Eestis ning eesti keelest erineva emakeelega õpilaste 

konkurentsivõimaluste tõstmisest. Aga keel pole ainult suhtlemisvahend. Keelel, eriti emakeelel, 

on veel palju muid tähtsaid funktsioone, nt kognitiivne, emotsionaalne, informatiivne, 

ideoloogiline, poeetiline, metakeelne, metalingvistiline jt. Emakeele omandamise edukus mõjub 

ka teiste keelte omandamise edukusele. Vene keelt emakeelena õpetav õpetaja jõuab väga tihti 

pöörata tähelepanu ainut keele grammatikale; siin saavad teised õppeained, eriti siis, kui neid 

õpetatakse vene keeles, toetada ja soodustada vene keele õppimist. Muusikaõpetuses on selleks 

palju võimalusi. Näiteks, kõikides koolides, vaatamata õppekeelele, on 5. klassis teema „Vene 

rahvamuusika”. Oleks tore, kui muusikaõpetaja ja vene keele õpetajad saavad korraldada oma 

õppeprotsessi nii, et rikastada oma õppeaineid koostööga. Hea võimalus selleks on näiteks 

jutustada õpilastele vene muinasjutte ja hiljem kuulata nende muusikalisi tõlgendusi muusikas (I. 

Stravinski balletid „Tulilind”, „Petruška”, M. Glinka ooper „Ruslan ja Ljudmila”, N. Rimski-

Korsakovi ooperid „Sadko”, „Lumivalgeke” jpt); laulda vene rahvalaule ja arutleda nende 

omapära, ülesehituse ja temaatika üle, otsida sarnasusi ja erinevusi näiteks võrreldes setu 

rahvalauludega. Samuti on kasulik ja huvitav võrrelda vene rahvapille ja nende ehitust nt eesti 

rahvapillidega ning tõdeda, et vaatamata erinevate rahvaste omanäolisusele on nende vahel 

rohkem sarnasusi, kui erinevusi.  

 

Kuna esimeses ja teises kooliastmes on põhiliseks muusikaliseks õppetegevuseks laulmine ja 

pillimäng, on väga oluline õpilaste poolt omandatud (sh emakeelne) lauluvara, mille kaudu 

arenevad nii muusikalised kui ka keelelised teadmised ja oskused. Rahvusliku muusika 

omandamine mõjub ka identiteedi tärkamisele ja säilitamisele ning soodustab teiste rahvaste 

kultuuri mõistmist, austamist ja ka omaks võtmist. Laulurepertuaari kaudu tutvuvad õpilased ka 

vene luuletajate ja kirjanike loominguga; muusika kuulamisele järgnev arutelu aga annab 

õpilastele võimaluse kasutada emakeelt korrektselt ja keeleliselt mitmekülgselt. 

 

Kolmandas kooliastmes sidemed keelte (sh ka vene keel emakeele ning vene keel võõrkeelena) 

ja muusikaõpetuse vahel aina tugevnevad. Lisanduvad tõsisemad tekstid muusikaajaloost, 

muusikute elulugudest ning ka lavažanrite süžeed ja libretod. Kohustuslike teemade hulgas on 

alati olnud vene koolkonna heliloojad ja nende looming. See ongi väga heaks võimaluseks 

jagada muusikaõpetaja ja vene keele õpetaja vahel õppematerjali õpetamist, kus keele- ja 

kirjanduse tunnis läbitakse nt A. Puškini loomingut ja tema mõningaid teoseid, muusikatunnis 
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aga saadud teadmised kinnistatakse tema teoste põhjal valminud muusikateoste kuulamise kaudu 

(P. Tšaikovski ooperid „Jevgeni Onegin”, „Padaemand”, N. Rimski-Korsakovi ooperid 

„Muinasjutt tsaar Saltanist” ja „Kuldkikas” või M. Mussorgski ooper „Boris Godunov”).  

 

Põhikooli lõpuks muutub muusikaõpetuses kasutatav keel aina ainespetsiifilisemaks, kusjuures 

väga tihti venekeelsed, eestikeelsed ja võõrkeelsed terminid eristuvad nii pildi kui ka hääldamise 

järgi, nt violino, viiul, скрипка või spitirual, spirituaal, спиричуэл. Ka erinevad kirjandus- ja 

infoallikad pakuvad väga erinevates keelestiilides kirjutatud tekste, kus kasutatakse ka erinevat 

sõnavara, nt klassikalise muusika netiportaal, muusikateatmik või rokkansambli kontserdi 

arvustus ajalehes. Muusikaõpetaja ja keeleõpetaja pingutustest sõltub, kui keeleliselt ja 

muusikaliselt mitmekülgseks, täpseks ja õigeks muutub õpilase kõne ja keel, kas ta suudab 

ennast korrektselt väljendada oma emakeeles ning arusaadavalt ka teistes keeltes. 

 

 

3.5. Muusikaõpetus ja matemaatika 

 

Üheks muusika õppeaine koostisosaks on muusikateooria, millest osa toetub matemaatikas 

õpitule, täpsemalt arvude omavahelistele seostele ja murdudele. Muusikalise kirjaoskuse 

arendamisel on üheks eesmärgiks, et õpilane mõistab õpitud noodivältuste, rütmifiguuride ja 

pauside tähendust ja kasutab neid muusikalistes tegevustes. Igal rütmifiguuril on oma kindel 

arvuline väärtus ja jagunemise põhimõte. Noodivältuste paremaks omandamiseks kasutatakse 

sageli matemaatikas õpitud geomeetrilist kujundit ringi ja selle jagunemist: tervenoot, poolnoot, 

veerandnoot, kaheksandiknoot, kuueteistkümnendiknoot. 

 

Taktimõõdud on seotud rütmide jagamisega taktidesse ning esialgu õpitakse 2- ja 3-osalise 

taktimõõdu tähendust. Taktimõõdu õppimisel saab toetuda matemaatikas juba omandatud 

murdarvude tundmisele, sest hiljem õpitakse tundma neljandik taktimõõte, mis kirjutatakse 

murdarvudena 2/4, 3/4, 4/4 ning laulurepertuaarist lähtuvalt kaheksandik taktimõõte 3/8 ja 6/8. 

 

 

3.6. Muusikaõpetus ja ajalugu 

 

Muusika aitab korrata, laiendada ja ilmestada inimkonna ajaloolist arengut läbi muusika kui 

kunstiliigi arengu, samal ajal kinnistades ka ajaloos õpitut.  
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Näiteks, kui muusika kuulamise ajal on õpilastel esialgu raske aru saada ja mõista muusikateost, 

sest see tundub neile võõras, imelik, arusaamatu või ka mõttetu, siis just siin ilmneb ajaloo kui 

õppeaine olulisus muusikaõpetuse õpetamisel. Ainult siis, kui õpilastele tutvustatakse antud 

ajastu tausta, tolleaegsete inimeste kombeid, eluviisi, väärtushinnanguid, elu- ja loometingimusi, 

jõutakse teadvustatud muusika kuulamiseni ja selle läbi kuulatud teose mõistmiseni.  

 

Ajaloo isikustamine toimub muusikas läbi heliloojate elulugude käsitlemise. Tuntud inimeste 

elulood on ajaloolised allikad, mis samuti kirjeldavad ajaloolist olustikku läbi konkreetse 

inimese elukäigu ning annavad edasi nende elukogemust, mis annab mõtlemisainet ja mõnikord 

mõjutab õpilaste väärtushinnanguid.  

 

Muusika peegeldab oma ajastu nägu ning sõltub ajastust - milline on aeg, selline on ka muusika. 

Muusikaõpetuses on oluline ajastu tundmine tema kõige tähtsamate aspektide järgi, milleks on 

kultuur, sh muusika, orienteerumine ajas, oskus leida selle kirjeldamiseks fakte, teha järeldusi ja 

anda hinnanguid jne. Inimese elu kõik valdkonnad olid alati seotud ühiskonnaga, rahvaga, 

riigiga, inimkonnaga ning selline sunnitud, aga ka ellujäämiseks hädavajalik seotus määratles 

inimese eluprintsiipe, eesmärke, väärtusi, tegevusi ja valikuid. Enamik muusikutest, kes tundsid 

ennast turvaliselt ja mugavalt omas ajas kirjutasid ka tolleaegset riigikorda kiitvaid, ülistavad 

muusikateoseid. Kui aga toimus ümbritseva maailma mitteomaksvõtmine, siis põgenesid 

muusikud oma loomingus kadunute ajastute ilusse, otsides varem eksisteerinud ideaale või 

ideaale muudest inimelu sfääridest – nt usust. Osa muusikutest eemaldus poliitikast, mis 

omamoodi oli aga poliitiline samm – enda ümber toimuva mitte omaks võtmine on sellest 

lahkuminek. Seega nii muusikaõpetuses kui ka ajaloos õpitakse nägema ühiskonna arengus kas 

ajastu või isiksuse tasemel olulisi seoseid, aga leidma ka probleeme, neid analüüsima ja järeldusi 

tegema, pakkuma välja võimalikke lahendusi, kujundama oma seisukohta ja seda põhjendama. 

Muusikateose aluseks, eriti lavažanri aluseks on väga tihti ajalooline sündmus või ajalooline isik.  

 

Näide 1. Mõningaid näiteid ajaloolise süžeega muusikateostest 

 Fr. Chopini „Revolutsiooniline etüüd Nr 10 c-moll“ on kirjutatud, mõeldes ülestõusule 
Poolas 1830. Aastal; 

 G. Verdi ooper „Aida”, mille tegevus toimub Vanas Egiptuses, Teebas ja Memphises; 
 M. Glinka ooper „Elu tsaari eest” ehk ”Ivan Sussanin” jutustab Vene-Poola sõjast 1605.-

1618. aastatel ning Poola kuninga Sigizmundi III sõjaretkest Venemaale;  
 Evald Aava ooper „Vikerlased” jutustab Rootsi linna Sigtuna hävitamisest eestlaste poolt 

12. sajandil; 
 A. L. Webberi muusikal „Jesus Christ Superstar; 
 M. Mussorgski ooper „Boris Godunov” jpt. 
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Muusikateose aluseks saanud ajaloosündmuse rõhutamine on oluline vaatamata sellele, et 

mõnikord algne süžee ja valminud muusikateos erinevad sisult, kuna helilooja lähtub oma 

muusikas peale ajalooliste faktide edasiandmise ka teistest eesmärkidest. Oleks väga huvitav 

korraldada õpetajate kokkuleppel paaristund, kus on ühendatud ajaloo ja muusikaõpetuse tund 

ning lähtudes teemast edastada õpilastele vajalikke ajaloolisi ja muusikalisi teadmisi, 

illustreerides neid muusikaga. 

 

Ainete lõimimist soodustavaks teemaks 9. klassile on muusikaõpetuses teema filmimuusika. 

Selleks, et anda ülevaade filmikunstis kasutatud muusikast ning mõista kasutatud muusika 

tähendust on jällegi vaja üsna põhjalikult uurida filmikunsti arengu etappe, mis on omakorda 

tihti seotud konkreetse „filmiriigiga” (nt sõjaeelsed USA, Nõukogude Liit, Saksamaa, 

Prantsusmaa jt), kus toimusid filmikunstile mõju avaldanud erinevad ajaloolised ja poliitilised 

sündmused. 

 

 

3.7. Muusikaõpetus ja inimeseõpetus 

 

Muusikaõpetusel on sarnaselt inimeseõpetusega terve rida ühiseid eesmärke, õpitulemusi, 

teemasid. Muusika annab võimaluse oma tunnete väljendamiseks, arvamuse esitamiseks ja 

põhjendamiseks. Seejuures toetub muusikaõpetus inimeseõpetuses omandatud oskusele avaldada 

arvamust teiste tundeid ja väärtushinnanguid riivamata.  

 

Inimeseõpetuses peetakse oluliseks lisaks enese mõistmisele ka teiste aktsepteerimist. Erinev olla 

ei ole keelatud, erinev olla on vabadus, kui see ei piira teiste vabadust. Erinevused moodustavad 

mitmekesisuse, millele pööratakse suurt rõhku ka nt muusikaõpetuse kolmandas kooliastmes 

rahvaste kultuuride tutvustamise ja kaasaegsete muusikastiilide käsitlemise kaudu. 

Muusikaõpetus aitab näha Eesti kohta maailmas. Muusikaõpetus toetab inimeseõpetuses 

käsitletut, sest kodumaast ja iga inimese rollist oma kodumaa ainulaadsuse väärtustamisel ja 

hoidmisel on juttu muusikatundides igal õppeaastal. Muusikaõpetuse põhiülesandeks on edastada 

õpilastele teadmisi rahvakultuurist ja traditsioonidest, olgu see esimene laulupidu või 20. sajandi 

80ndatel aastatel toimunud laulev revolutsioon. 

 

Inimeseõpetuses ja muusikaõpetuses saadud teadmised ja oskused lõimuvad ka siis, kui 

muusikatundides hakatakse pöörama rohkem tähelepanu konkreetsetele inimestele, isiksustele, 

kelle hulgas on heliloojad, muusikud ja teised muusikaga seotud inimesed. Pööratakse 
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tähelepanu nende suhetele teiste inimestega ja ühiskonnaga, nende sotsiaalsele käitumisele, 

nende poolt tehtud valikutele ja prioriteetidele (toetub II kooliastme inimeseõpetuse teemadele nt 

konfliktid, suhted teistega, otsustamine ja probleemilahendus. Ühelt poolt annab see õpilasele 

võimaluse mõista ja arutleda, teha oletusi ja võib olla ka oma oletustele tõendeid leida, aga ka 

oma eluprintsiipe ja eluväärtusi sõnastada edaspidiseks elluviimiseks. Näiteks võib arutleda selle 

üle, millised meeleolud valitsesid Saksamaa muusikaelus Bachi ja Händeli ajal, mida oodati 

heliloojalt tol ajal, millist muusikat eelistati ja miks? Milliseid valikuid pidid tegema nimetatud 

heliloojad ning kas neil ikkagi oli valiku- võimalusi (kolmandas kooliastmes ongi üheks 

ühiskonnaõpetuse teemaks inimene ja valikud)? Miks üks neist sai kuulsaks ja lemmikuks oma 

eluajal, teine oli aga aastateks unustatud, kuid kuulutati hiljem ikkagi suurimaks muusikuks? 

 

Väga põhjalikult käsitletakse kõikide kooliastmete inimeseõpetuse tundides teemasid mina ja 

tervis ning selle alateemasid mina ja minu pere, mina ja aeg, tervislik eluviis, inimese elukaar, 

murdeiga jne. Muusikaõpetusel on ühiskonnaõpetusega palju sarnaseid jooni. Ka 

muusikaõpetuses on väga olulisel kohal õpilane ise, tema tunded, arvamus ja võimalused 

eneseväljenduseks, tema väärtused, hoiakud ning suhtumine iseendasse ja ümbritsevasse 

maailma, õpilase perekond ja tervis. Muusikatunnis on õpilasel palju võimalusi õppida ennast 

tundma erinevate õppetegevuste kaudu – laulu või muusikateose valimise või esitamise kaudu, 

pilliimprovisatsiooni kaudu või kirjaliku tööga muusikalisel teemal, arutlusega organismis 

toimuvast (nt häälemurre) ja võimaluste leidmisega muutustega toimetulemiseks. 

 

 

3.8. Muusika ja ühiskonnaõpetus 

 

Muusikaõpetuses käsitletakse muusikat mitte ainult ajaloolise telje illustreerimiseks või ainult 

ühe kunstiliigina, vaid ka igapäevaelu nähtusena, sest arvatavasti on muusika iga inimese elu 

suuremaks või väiksemaks osaks. Ka ühiskonnaõpetuses õpitavat käsitletakse võimalikult 

igapäevaeluga seostatult. Seega lõimuvad need ainevaldkonnad paljudes teemades.  

 

Ühiskonnaõpetus algab teises kooliastmes teema sotsiaalsed suhted alateemaga inimesed meie 

ümber. Euroopa riigid ja rahvad, mida korratakse ka kolmandas kooliastmes teemaga ühiskond 

ja sotsiaalsed suhted ja alateemaga ühiskonna sotsiaalne struktuur. Inimõigused. Samal ajal 

jätkavad õpilased muusikaõpetuse tundides tutvumist Eesti naaberriikidega ja nende kultuuriga, 

maailma rahvastega, mis annavad aluse mõlemas õppeaines saadud teadmiste ja oskuste 

seostamisele, teineteist toetades. Oma naabreid on vaja tunda ja mõista selleks, et edaspidi 
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ehitada omavahel häid suhteid, mis on rajatud vastastikusel austamisel ja arusaamisel. Ka Eesti, 

olles Euroopa Liidu liige, kuulub multikultuursete riikide hulka, kus põlisrahvuse ehk eesti 

rahvuse kõrval elavad inimesed, kes kuuluvad teiste rahvaste hulka. Selleks, et kõik inimesed 

tunneksid ennast Eestis turvaliselt ja vabalt, peavad nad üksteist mõistma ja austama. Erinevate 

rahvaste muusika ja kultuuri, kombestiku ja traditsioonide tundmine ja omaks võtmine või 

lihtsalt aktsepteerimine ongi ainuke võimalus selle eesmärgi saavutamiseks. 

 

Järgmised teemad, kus on võimalik leida muusikaõpetuse ja ühiskonnaõpetuse vaheline ühisosa 

on meedia ja teabekeskkond teises kooliastmes ning infoühiskond kolmandas kooliastmes. Nende 

teemade eesmärgiks on arutleda raamatukogude ja interneti kasutamisvõimaluste üle, tutvutakse 

ajalehtede ja ajakirjadega, raadio ja televisioonisaadetega, aga räägitakse ka teadlikust 

infotarbimisest ja autoriõiguste kaitsest, ajakirjandusvabadusest ja eetikast jpm. Siin on võimalus 

ühiskonnaõpetuse ja muusikaõpetuse õpetajatel omavahel kokku leppida ja käsitleda antud 

teemasid muusikalise meedia allikate näitel. Antud materjali käsitlemisel ühiskonnaõpetuse 

ja/või muusikaõpetuse tundides on väga hea tutvustada õpilastele Eestis ilmutavaid 

muusikaajakirju ja muusikalisi raadio- ja telesaateid, uurida internetis pakutavaid 

muusikafoorumeid ning õpetada ka netiruumis toimimise ja käitumist reegleid. See võimaldab 

õpilastel näidata ja jagada oma interneti kasutamise oskusi.  

 

Kolmanda kooliastme ühiskonnaõpetuse põhiteema riik ja valitsemine alateema Eesti 

valitsemiskord käsitlemisel on kasulik korrata muusikaõpetuse tundides saadud teadmisi Eesti 

riigi sümbolite ja üldandmete kohta, millega toetatakse ühiskonnaõpetust.  

 

 

3.9. Muusika ja loodusõpetus 

 

Nii loodusõpetust kui ka muusikaõpetust õpitakse alates esimesest klassist kuni 7. klassi lõpuni 

ning mõlemad õppeained täiendavad ja toetavad üksteist väga paljudes aspektides.  

 

Esimeses klassis käsitletakse loodusõpetuses kahte suurt teemat inimese meeled ja avastamine 

ning aastaajad, mida õpilased korduvalt käsitlevad ka muusikaõpetuses. Kui loodusõpetuses 

avastavad õpilased iseennast ja loodust enda ümber, kasutades meeli mängulises ja uurimuslikus 

tegevuses, siis vähemalt ühte meelt on võimalik kasutada ka muusikatunnis, näiteks õppekäigul 

kooliümbruses, et tutvuda elus ja eluta loodusega. Sarnaseid kogemusi saavad õpilased ka 

muusikaõpetuse tundides, kuulates muusikat, nt linnulaulu, arutades kuulatud muusikateost, 
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lauldes, nt koduloomadest või jäljendades pillidega erinevaid loodushääli. Aastaaegade 

vaheldumisele on pühendanud oma loomingut väga paljud heliloojad ning tavaliselt eelneb 

muusika kuulamisprotsessile sissejuhatus või vestlus konkreetsel aastaajal looduses toimuvatest 

muutustest. Tihti ühendavad muusikaõpetajad aastaaegade teema ka joonistamisega muusika 

kuulamise ajal või selle järel. Kuna õppeaasta on seotud kalendriga, on kõikides laulikutes ja 

muusikaõpetuse õpikutes piisavalt palju laule aastaaegade ja kalendritähtpäevade kohta. 

 

Teises ja kolmandas klassis lisanduvad loodusõpetuse õppesisule nii uued teemad, mida on 

samuti võimalik muusikaõpetusega seostatult omandada, kui ka esimeses klassis läbitud teemade 

variatsioonid. Nt teemasid organismid ja elupaigad, organismide rühmad ja kooselu, ilm ja 

inimene käsitletakse muusikaõpetuse tundides juba eelnevalt mainitud õppetegevuste kaudu - 

kuulatakse muusikakatkendeid ja lauldakse laule loodusest ja looduses toimuvast, inimesest ja 

inimesega seotud eluvaldkondadest, taimedest, kodu- ja metsloomadest. Muusikatundi sobib 

hästi veel teema liikumine, mida muusikaõpetajad saavad kasutada muusikaliseks liikumiseks. 

Teemat minu kodumaa Eesti käsitletakse loodusõpetuses esimest korda kolmandas klassis ja 

selle omandamisel tuleb just muusikaõpetuses õpitu kasuks. Isamaaliste laulude õppimisega 

kaasneb riigiga seotud sümboolika arutlus. Isamaalisi laule laulavad õpilased alates esimesest 

klassist, igal õppeaastal pööratakse sellele teemale suuremat tähelepanu Eesti Vabariigi 

aastapäevale pühendatud aktuse ettevalmistamisel. 

 

Teises ja kolmandas kooliastmes muutub loodusõpetuse materjal aina raskemaks ja 

ainespetsiifilisemaks. Loodusõpetuse tundides õpitut on võimalik siduda muusikaõpetuse 

tundidega kõige lihtsamalt laulurepertuaari abil. Kuid mõned teemad saab lõimida ka täielikult. 

Nt paljude teemade alateemaks on nn eesti kontekst, täpsemalt näiteks Eesti asend Euroopas, 

Eesti jõed ja järved, Eesti linnad, Eesti metsad, Läänemeri, elukeskkond Eestis jt, mille 

käsitlemisel saab muusikaõpetuse tundides rääkida nii Eesti asendist Euroopas, kui ka Eesti 

muusika- ja kultuurimainest Euroopas ning eesti rahvusvaheliselt tuntumatest heliloojatest ja 

muusikutest. Õppides eesti loodust ja loodusobjekte võib meenutada nende kajastamist eesti 

rahvamuusikas, rahvaluules ning selle tähtsust eesti rahva elus, rikastades sel viisil 

loodusõpetuse tundi muusikaõpetuses õpituga. 
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3.10. Muusikaõpetus ja geograafia 

 

Geograafia on integreeritud õppeaine, mis koosneb loodusgeograafiast ja inimgeograafiast; 

mõlemad osad võivad kajastamist leida muusikaõpetuses.  

 

Alustades kõige lihtsamast ja levinumast õppetegevusest muusikas ehk laulmisest (lauluvara) ja 

lõpetades õppekäikudega väljapoole kooli, nt kontserdikülastus, on võimalik saada esmaseid 

teadmisi erinevatest geograafia valdkondadest, mida edaspidi käsitletakse geograafiatundides 

põhjalikumalt. 

 

Geograafiatundides omandatu on väga kasulik muusika õpetamisel siis, kui hakatakse tutvuma 

eri maade rahvaste muusikaga. Muusikaõpetuses pakutud teemade jaotus soodustab edaspidist 

geograafia õppimist: alustatakse naabermaadest ja minnakse edasi Euroopa riikidesse. 

Muusikaliste traditsioonide kõrval käsitletakse antud riigi geograafilist asendit, tutvustatakse 

riigi sümboleid, üldandmeid, andmeid rahvastiku kohta jpm. See annab väga hea võimaluse luua 

seoseid muusika omapära, õpitud maa geograafilise asendi ja looduslike tingimuste vahel, nt 

hispaania muusika on võrreldes põhjamaade muusikaga palju temperamentsem, rütmikam, 

väljendusrikkam, tantsulisem. Mõistes õpitud riigi kultuuri mõju majandusele, võib leida seoseid 

ka teiste riikide kultuuri ja muusika tasemel. Heaks näiteks on baltisaksa kultuuri domineerimine 

eesti kultuurielus ja muusikas veel 19. sajandil. Euroopas levivate natsionalismi ja 

rahvusromantismi ideede toel sai alguse Eestis rahvuslik liikumine, milles tähtsat osa etendasid 

saksa seltside eeskujul loodud eesti seltsid. Baltisaksa kultuuri mõjud jäid tagaplaanile eesti 

muusikas ja kogu kultuuris 20. sajandi algul, siis kui eesti rahvuskultuur pääses mõjule. 

 

 

3.11. Muusikaõpetus ja bioloogia 

 

Muusikaõpetus ja bioloogia lõimuvad kolmanda kooliastme lõpus 9. klassis, siis kui bioloogias 

algab suur teema inimene. Mõningaid aspekte inimese keha ehituse ja organismis toimuvate 

muutuste kohta arutatakse muusikaõpetuses veidi varem, sellepärast võib väita, et 

muusikaõpetuses omandatu on õpilasele toeks edaspidistes bioloogiatundides.  

 

Konkreetsemad alateemad ja näited, on toodud järgnevas tabelis (näide 2). 
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Näide 2. Muusika ja bioloogia temaatilise lõimingu näiteid 

 

 

3.12. Muusikaõpetus ja füüsika 

 

Füüsika ja muusikaõpetus seostuvad kolmandas astmes eelkõige teemade võnkumine ja laine, 

valgus ja elektriõpetus käsitlemisel.  

 

Paljude õpilaste jaoks muutub III kooliastmes muusikaline mõiste heli füüsikaliseks mõisteks 

helilaine. Ainetevaheline integreerumine viib muusikaliste ja füüsikaliste mõistete ühinemiseni, 

mille käigus õpilased saavad teadmisi heliallika, helilaine, helikõrguse, helilaine võngete 

sageduse, absoluutse kuulmise, heli omaduste, heli omaduste mõõtühikute, müra jt kohta. 

Soovituslik on seda teemat käsitleda 8. klassis, siis saavad õpilased antud teema kohta luua 

seoseid füüsikatunnis alateemadega võnkumise amplituud, periood, sagedus ja võnkumiste 

avaldumine looduses ja rakendamine tehnikas ning veel aasta hiljem bioloogiatunnis alateemaga 

elusorganismide hääleaparaat. Väga hea oleks teha ka projektipõhiseid tunde, kus 

füüsikaõpetaja selgitab teoreetilist osa ja muusikaõpetaja viib läbi tunni praktilise poole 

(laulmine, muusika kuulamine). 

 

Õpilased elavad kaasaegses muusikaruumis, mille üheks tunnuseks on levimuusika populaarsus. 

Levimuusika on tänapäeval valdavalt elektrooniline. Just sellepärast on füüsika ja 

muusikaõpetuse kokkupuutepunktideks teemad valgus ja elekter, millega õpilased tutvuvad 

mõlema õppeaine 8. klassi tundides. Nende teemade käsitlemisel muusikaõpetuse tundides tuleb 

juttu valgustehnikast ning muusikalisse maailma jõudnud, selle vallutanud ja akustilisi 

‐ Hingamine – muusikaõpetuse esimesest klassist alates õpib õpilane laulmise ajal õigesti 
hingama. Iga aastaga need teadmised ja oskused täiustuvad, õpetaja täiendab neid teoreetilise 
taustaga, rääkides inimese hingamiselunditest, nende funktsioonidest, hääle kasutamisest jne. 

‐ Paljunemine ja areng – koos teemaga hingamine esitatakse uues valguses 8. klassis teemat 
ooper, mille käigus jutustatakse ooperilauljatest ja muusikaajaloos olnud nähtusest, nagu 
kastraadid, kelle ilmumine Euroopa ooperilavale oli tingitud erinevatest faktoritest. Üheks neist oli 
kindlasti see, et kastraatidel toimusid või vastupidi ei toimunud murdeeas operatsiooni pärast 
loomulikud muutused, nt kõri asendi mõju hääle tämbrile, rinnakorvi muutmine võimsaks 
resonaatoriks.  

‐ Pärilikkus ja muutlikkus –väga pinnapealselt, aga tihti arutletakse antud teemal muusikaõpetuse 
kõikides kooliastmetes ja erinevates kontekstides. Näiteks siis, kui räägitakse muusikaoskustest, 
talendist ja selle pärilikkusest õpilastel endal või tuntud heliloojatel ja teistel muusikaga seotud 
inimestel või siis, kui vaadeldakse geniaalsete muusikute saatust, säravat, aga lühikest eluiga ja 
omapära, mis mõnikord oli põhjustatud organismi eripärast või haigusest, nt Ludwig van 
Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Niccolo Paganini jpt. 

‐ Infovahetus väliskeskkonnaga – muusikaõpetuses vaadeldakse antud teemat väga mitmekesiselt 
erinevates kooliastmetes, aga põhiliselt kolmandas kooliastmes, kui jõutakse teemadeni helide 
maailm, mille käigul uuritakse kõrva ehitust, seost kuulmismeelega ja kuulmishäirete ennetamist. 
Eesmärgiks on, et õpilased mõistaksid, kuidas heli kõrvas tekib. 
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instrumente kõrvale tõrjunud elektriinstrumentidest. Õpilasele integreeritult esitatud materjal 

võib olla huvitavaks näiteks sellest, kuidas esmapilgul väga erinevad ained üksteist toetavad. 

 

 

3.13. Muusikaõpetus ja kehaline kasvatus 

 

Kõige rohkem on ainetevahelisi seoseid muusikaõpetuse ja kehalise kasvatuse vahel esimeses ja 

teises kooliastmes. Selles vanuses õpib laps eelkõige mängu kaudu ja ei ole võimeline veel väga 

kaua paigal püsima. Väga heaks liikumisvõimaluseks on muusikaõpetuses õpitud laulumängud, 

ringmängud, muusikaline liikumine jne, mida saab kasutada ka kehalise kasvatuse ja rütmika 

tundides. 

 

Muusikaline liikumine on muusikatunni üheks osaks kogu põhikooli vältel. Õpilane õpib 

tunnetama ja väljendama nii muusika sisu, nt kõnnib nagu karu; meeleolu, nt rõõmu, ja ka 

ülesehitust, nt vormi ABA, liikumise kaudu. I kooliastmes õpib laps liikuma muusikapala 

karakterit jäljendades, hiljem tulevad juurde eesti rahvatantsud ja -mängud. Kehalises kasvatuses 

on kattuvad teemad Eesti traditsioonilised laulumängud ja pärimustantsud, milles osalemise 

käigus õpilane tutvub lihtsamate tantsuvõtete ja -sammudega. Samuti toetavad muusikalist 

liikumist loovust ja spontaansust arendavad liikumisharjutused ja -mängud ning liikumine 

muusika iseloomu vaheldumisel. 

 

II kooliastmes on läbi liikumise võimalik väljendada meloodiat, tempot, rütmi, dünaamikat ja 

vormi. Eelmainitud tegevused toetavad õpilase improvisatsioonilist ja muusikalist 

eneseväljendust ning on üheks musitseerimise osaks. Nt kehapillil musitseerimine, erinevate 

maade rahvamuusikale iseloomulikkude karakterite ja enda muusikaliste ideede väljendamine 

liikumise kaudu. 

 

Kõige enam on ühiseid kattuvaid tegevusi kehalise kasvatusega just loovliikumise osas, millega 

õpitakse loovust ja spontaansust arendavaid liikumismänge ning loomulikult ka eesti 

traditsiooniliste laulumängude ja rahvastantsude ning lihtsamate tantsuvõtete ja tantsusammude 

õppimisel. Kehalises kasvatuses on samas kooliastmes käsitletavad teemad eesti rahva- ja 

seltskonnatantsud paaris ja paarilise vahetusega, seltskonnatantsud ning line-tants ja loovtants. 

Teiste rahvaste seltskonnatantsude õppimine aitab mõista ja omandada muusikaõpetuses 

käsitletavat teiste maade muusikat. Teema eesti tantsupidude traditsioon on seotud 

muusikaõpetuse läbiva teemaga eesti laulupidude traditsioon.  
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Kolmanda kooliastme muusikaõpetuses käsitletakse rokk- ja popmuusika stiile ning Eesti 

popmuusika ajalugu. Erinevad muusikastiilid andsid tõuke nendega seotud tantsustiilide 

kujunemiseks, nt hiphop, rock’n’roll, disko jt. Muusikastiilide läbielamiseks, tunnetamiseks 

oleks väga hea proovida vastava tantsustiili liikumist kehalise kasvatuse tundides. Siin on 

toetavateks teemadeks kehalises kasvatuses tants kui kultuur, massikultuur, traditsioonilisus ja 

kaasaegsus, tants kui kunst ja eneseväljendus, mille õppimise kaudu õpilane õpib väärtustama 

tantsu kui kunstilist väljendusvormi, kui sporti ja kui pärimuskultuuri. Seejuures on oluline 

õpilase oskus hinnata tantsu kui sotsiaalset, esteetilist ja kultuurilist liikumisala. 

 

 

3.14. Muusikaõpetus ja kunst 

 

Muusika on üks kunstiliik ja seega on ta osa kunstist. Koos teiste kunstiliikidega võimaldab 

muusika luua kultuurist laiemat pilti, täiendades käsitletavat teemat ainealaste teadmistega. 

Seega soodustavad nii kunst kui ka muusika erinevate kultuuride ja ajastutega tutvumist, 

teineteist täiendades ja teineteise erinevusi rõhutades. 

 

Oluliseks tegevuseks nii muusika- kui ka kunstiõppes on oma loomingulise potentsiaali 

tunnetamine ja arendamine ning enda maitse kujundamine. 

 

Muusikatundides on üheks muusika kuulamise meetodiks kuuldud muusikapala karakteri, sisu, 

meeleolu jne väljendamine kunstitegevustes, mis võiks sisaldada ka õpilaste tööde esitlemist ja 

selgitamist, sel ajal kui ülejäänud õpilased vaatavad ja kuulavad kaasõpilast. Teosest rääkimine 

toetab oma seisukoha ja väärtushinnangute kujundamist ning arendab kuulajates tolerantsust, 

arutlusoskust, kriitilist mõtlemist. 

 

Muusika ja kunsti erinevate tegevuste omavaheline lõimimine aitab õpitud teadmisi ja tehnikaid 

rakendades luua erinevaid kunstiteoseid. Samuti on võimalik mõlemas aines kasutada 

uurimuslikke ja loovaid rühma- ja individuaalseid töid, nt mõne helilooja elu ja loomingu 

perioode käsitlev referaat, esitlus jne; rühmatööna valmiv poster või plakat mõne kontserdi 

reklaamimiseks. 

 

Rahvuskultuuri traditsioonide teadvustamine ja hoidmine paneb aluse ka teiste rahvuskultuuride 

mõistmisele ja austamisele. Näiteks, nii rahvamuusika, rahvuslik kunst kui ka pärimuskultuur on 

seotud kultuuripärandi väärtustamisega. 
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Erinevate ajastute, maade ja rahvaste muusika käsitlemisel on oluline roll antud ajastu, maa või 

rahva kunstilool. Õpilane analüüsib kunstiteoseid, toetudes kunstitunnis õpitule ning loob 

seoseid kunsti, ühiskonna, teaduse ja teiste kultuurivaldkondade vahel, eesmärgiga mõista kunsti 

kui kultuuridevahelist suhtluskeelt. Näiteks teises ja kolmandas kooliastmes käsitletavate 

erinevate maade muusika õppimisel on kasulik luua paralleel antud ajastu maailmavaatega, 

arhitektuuriga ja illustreerida antud ajastu kunstiteostega. 

 

Kindlasti kujundavad nii muusika kui ka kunst õpilase esteetilist maitset ning annavad võimaluse 

mõelda ja tegutseda loovalt, arendades musitseerimise või kunstitegevuse kaudu oma võimeid. 

 

 

3.15. Muusikaõpetus ja tehnoloogia 

 

Tehnoloogia saadab muusikaõpetust alates esimesest klassist kuni põhikooli lõpuni. Huvitav ja 

ühtlasi ennast proovile panev ning mõlemat õppeainet siduv tegevus on pillide, eelkõige 

rütmipillide, valmistamine. See on suurepärane võimalus lõimimiseks – õpilased saavad 

teoreetilisi teadmisi pillide ehitusest ja kõla/heli tekitavast mehhanismist ning praktilisi oskusi, 

neid pille algul ise tehes ja edaspidi neil musitseerides. 

 

Tehnoloogiline pädevus kujuneb eelkõige läbi erinevate muusikaliste tegevuste tehnikatega 

tutvumise. Näiteks erinevate pillide mänguvõtetega tutvumine, laulmistehnika, erinevate 

muusikakirjutamise programmide kasutamine. Kaasaegse tehnoloogia tõhusa kasutamise alla 

kuulub muusikaõpetuses infotehnoloogia ja arvuti kasutamine õppimis-, töö- ja 

suhtlusvahendina, olles teadlik intellektuaalomandi kaitse ja ohutuse nõuetest. 
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4. Lõiming õppekava üldpädevustega 
 

Muusikaõpetuses nagu ka kõikides teistes õppeainetes on oma roll õppekavas nimetatud 

üldpädevuste arendamisel ja kujundamisel. Kindlasti on üldpädevuste osakaal erinevates 

õppeainetes veidi erinev.  

 

Rääkides muusikaõpetusest, tõuseb eelkõige esile väärtuspädevus, mis kujuneb nii 

muusikakultuuri ja kultuuripärandi tutvustamise kui ka omandamise kaudu. Kultuuriloo 

õppimine avardab õpilase silmaringi, aitab omandada edaspidiseks iseseisvaks eluks vajalikke 

teadmisi, oskusi ja kogemusi, loob seoseid nii erinevate õppeainete kui ka inimelu erinevate 

valdkondade vahel, kasvatab ja arendab huvi ja armastust muusika ja kunsti vastu. Näiteks on 

väärtuspädevusel suur roll laulude õppimisel kodust ja isamaast, laulupidude traditsiooniga 

tutvumisel, rahvamuusika tundmaõppimisel jne. 

 

Muusikat saab õpetada ainult muusika kaudu, seetõttu on muusikaõpetuses väga oluline anda 

võimalus loometegevuseks ja praktiliseks musitseerimiseks. Nende tegevuste kaudu õpib õpilane 

tundma ja hindama ennast, oma võimeid ja rolli kollektiivis, mis on oluline 

enesemääratluspädevuse arengus ning sellele toetudes areneb koostööoskus ja oskus hinnata 

kaasõpilasi ja nende töid. Näiteks osalemine koorilaulus, erinevates muusikakollektiivides, 

ühislaulmine klassis, erinevate ülesannete täitmine rühmatöös. Kõik eelpool nimetatud 

õppetegevused arendavad ja toetavad õpilase ettevõtlikkus- ja sotsiaalset pädevust.  

 

Õpipädevus toetub praktilisele musitseerimisele, mille käigus areneb oskus analüüsida ja hinnata 

enda ja teiste muusikalisi tegevusi, teadmisi ja oskusi. Erinevate muusikaliste tegevuste käigus, 

näiteks muusikainstrumentide mänguvõtete, muusikalise kirjaoskuse või noodilugemisoskuse 

omandamine, kujundatakse oskusi, mis on aluseks elukestva muusikaharrastuse tekkele 

(ühislaulmine ja koorilaul). 

 

Matemaatikapädevuse kujundamist toetavad õppetegevused ja ülesanded, mis on seotud 

loogilise mõtlemise arendamisega. Näiteks kuuldud muusika analüüsimine ja oma arvamuse või 

hinnangu põhjendamine; erinevates muusikalistes tegevustes (omalooming, pillimäng) loogiliste 

lahenduste leidmine, valikute põhjendamine ja nende analüüsimine. 
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5. Lõiming õppekava läbivate teemadega 
 

Muusikaõpetust on kõikides kooliastmetes võimalik ja vajalik seostada kõikide õppekava 

läbivate teemadega kuid suurem tähelepanu on läbivatel teemadel „Kultuuriline identiteet“, 

„Väärtused ja kõlblus“ ning „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“. 

 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Teemad ja õppetegevused, mille kaudu läbivat teemat 

käsitletakse: muusika kuulamine; kontsertide ja muusikalavastuste külastamine; omaloomingu 

ettevalmistamine ja ettekandmine; pillimäng; endale meeldiva muusikalise harrastuse leidmine. 

Kujundatav pädevus, mis toetab läbivat teemat: looja ja tarbija rolli teadvustamine, muusikaga 

seotud erialade ja ametite tutvustamine, erinevate muusikaliste harrastustega tutvumine, valikute 

tegemise oskus, iseseisva tööoskuse arendamine. 

 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Teemad ja õppetegevused: temaatiline laulurepertuaar; 

rütmipillide valmistamine erinevatest looduslikest materjalidest; kooriliikumise traditsioon.  

Kujundatav pädevus: läbi sotsiaalsete tegevuste vastutustundlikkuse ja keskkonnateadlikkuse 

arendamine. 

 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“. Teemad ja õppetegevused: osalemine koorilaulus; 

laulupidude protsess ja selles osalemine; musitseerimine vokaal- või instrumentaalansamblis ja 

erinevates muusikakollektiivides, kontserdi- ja teatrikultuur; muusika roll ühiskonna sõnumite 

väljendajana (laulev revolutsioon). 

Kujundatav pädevus: koostööoskuse kujundamine, oskus arvestada kaasõpilastega ja nende 

eripära tunnustamine musitseerimisel, erinevates muusikakollektiivides osalemise kaudu aktiivse 

ühiskonnaliikme kujunemine (kooriliikumine, pillikoosseisud). 

 

„Kultuuriline identiteet“. Teemad ja õppetegevused: kodukoha ja eesti muusikaga tutvumine; 

erinevate maade rahvamuusikaga tutvumine; pärimusmuusika; laulupidude traditsioon; 

laulutekstide mõtestamine; kontsertide ja muusikaetenduste külastamine. 

Kujundatav pädevus: väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust. 

 

„Teabekeskkond“. Teemad ja õppetegevused: ümbritseva muusika ja selle mitmekesisuse 

märkamine; tutvumine erinevate andmebaasidega ja meediakeskkonna võimaluste kasutamisega; 

autorikaitsega seotud õigused ja kohustused. 
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Kujundatav pädevus: oskus kriitiliselt hinnata ümbritsevat muusikakeskkonda ja toimida 

ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi. 

 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“. Teemad ja õppetegevused: erinevate tehnoloogiate kasutamine 

muusika loomisel, salvestamisel, esitamisel; arvutimuusika. 

Kujundatav pädevus: on tutvunud ja kasutab eesmärgipäraselt kaasaegset tehnoloogiat. 

 

„Tervis ja ohutus“. Teemad ja õppetegevused: müra ja vali muusika; erinevate instrumentide 

mänguvõtetega tutvumine, hääle õige tekitamine ja kasutamine. 

Kujundatav pädevus: on teadlik valju muusika ja müra mõjust tervisele. 

 

„Väärtused ja kõlblus“. Teemad ja õppetegevused: kultuuri rolli teadvustamine igapäevaelus; 

erinevate muusikaliste ideede väärtustamine; eesti muusika väärtustamine; osalemine 

ülekoolilistel, linna, maakonna muusikaüritustel. 

Kujundatav pädevus: on avatud erinevate loominguliste eneseväljenduste suhtes. 
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6. Näiteid temaatilisest lõimingust 
 

Tabel 1. I kooliaste (2. klass) „Kodu ja kodumaa” 
Muusika Laulud kodust ja kodumaast; muusika kuulamine 
Eesti keel Suuline keelekasutus 

Jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria, etteantud teema põhjal. 
Inimeseõpetus Mina ja minu pere. Mina ja kodumaa. 
 
 
Kunst 

Inimeste, esemete ja looduse objektide iseloomulikud tunnused ning peamise 
esiletoomine kujutamisel. 
Pildilised jutustused: joonistus, maal, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, 
animatsioon.  
Lähiümbruse loodus ja ehituskunst. 
 

Kehaline 
kasvatus 

Rütmika ja tants 
Eesti traditsioonilised laulumängud ja pärimustantsud; lihtsamad tantsuvõtted ja 
tantsusammud  

 
Tabel 2. II kooliaste (5. klass) „Rahvamuusika” 
Muusika Eesti rahvamuusika - regilaul, uuem rahvalaul, rahvapillid jne 
 
Eesti keel 

Sõnavaraõpetus 
Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng 

Kirjandus Rahvaluule, vanasõnad, kõnekäänud, muistendid jt 
Ajalugu Eesti ajalugu 
Kehaline 
kasvatus 

Rütmika ja tants 
Eesti rahva- ja seltskonnatantsud, tantsuvõtted ja –sammud. Seltskonnatantsud. 
Eesti tantsupidude traditsioon. Tantsukultuur ja eetika. 

Kunst Eesti rahvakunst 
 
Tabel 3. III kooliaste (7., 8., 9. klass) „Erinevate maade muusika. Prantsuse muusika”  
Muusika Prantsuse muusika (mõisted, žanrid, laulud, heliloojad, muusika kuulamine) 
 
Geograafia 

Kaardiõpetus. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid, sh maailma ja Euroopa 
poliitiline kaart. 
Rahvastik. Riigid maailma kaardil. Erinevad rassid ja rahvad. Rahvastiku 
paiknemine ja tihedus. Maailma rahvaarv ja selle muutumine. Linnastumine. 

 
 
Ajalugu 

Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa näitel: Saksa-Rooma 
keisririik, parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine, eluolu 
keskaja. 
Uusaeg. Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu: Prantsuse revolutsiooni 
põhjused ja käik, Napoleoni reformid, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade 
tähtsus Euroopa ajaloos 

 
 
 
Kirjandus 

Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: kultuuride mitmekesisus, elu 
erinevates kultuurides, rahvuskultuur, regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- 
jms kultuur, sallivus erinevate kultuurinähtuste suhtes, matkamine kodukohas ja 
reisimine kaugetes maades, erinevate rahvaste uskumused ja tavad, käitumine 
erinevas kultuuriruumis, külalislahkus, lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse 
ja inimestesse, rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale, rahvuskultuuri säilitajad ja 
arendajad jne) 
Õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist toetavad teosed (prantsuse kirjanike 
teosed) 

 
Võõrkeel 

Sõnavara, muusikaalaste tekstide, laulutekstide tõlkimine ja võrdlemine, nimede ja 
terminite hääldamine. 

 

III kooliastme erinevate ainete lõimingu näiteid muusikaõpetusega (töölehtedena) on võimalik 

leida aadressil www.kke.ee  




