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Muusikalised meisterdused. 
 

2+2=4 

Linnul on 2 tiiba ja Tartu Ülikoolil 6 sammast.  

Need on kindlad numbrid ja nähtused meie ümber. 

 

Mida sisaldab aga sõna „muusika“? 

 

Saksa helilooja ja muusikapedagoog Carl Orffi (1895-1982) pedagoogilise tegevuse 

motoks oli „liikumisest muusikani, muusikast tantsuni“. C. Orffi muusikaõpetuse teljeks 

sai elementaarne muusika. Elementaarne (ladina keeles elementarius) tähendab „mis 

puudutab elemente, põhiolemust, algset“. Orff’i süsteem liidab endasse kõik kunsti 

valdkonnad: kõnekunst, maalikunst, käeline kunst, liikumiskunst, draamaelemendid jne.  

C. Orff asetas muusikaõpetuse põhirõhu rütmile. 

Kogu õpetus toetub elementaarsetele muusikalistele elementidele (vt ka KELA RÕK): 

- laulmine (sh. kõne ja hääle kasutamine),  

- muusikalis-rütmiline liikumine,  

- pillimäng, 

- muusika kuulamine  

ning nende sidumine ühtsesse õppeprotsessi.  

Nii on võimalik muuta õppetöö aktiivseks ja loomingulisi eneseväljendusvõimalusi 

pakkuvaks tegevuseks. 

 

Lasteaias läbiviidavad muusikategevused sisaldavad endas kõiki valdkondi ning toetavad 

kõigi üldoskuste arengut. On oluline mõelda ka vastupidi – kõik valdkonnad sisaldavad 

muusikat ning üldoskuste arengule aitavad kaasa kõikvõimalikud muusikalised 

tegevused.  

 

Encyclopedia Britannica’s (2003)  on kirjas vanakreeka filosoofi Platoni sõnad:  

hästi balansseeritult võiksid muusika ja kehalised harjutused moodustada suurepärase 

õppekava.  

 

Tänaseks on üle maailma tehtud väga palju teaduslikke uuringuid, mis kõik kinnitavad, et 

muusika ja liikumine omavad ülisuurt mõju laste vaimsele arengule.  

 

Soome lastepsühhiaater Jari Sinkkonen kirjutab raamatus "Mida on lapsel kasvamiseks 

vaja" (2011), et muusikaga koos õppides töötavad mõlemad ajupoolkerad. Muusikaga 

tegelemine sunnib kasutama aju süvapiirkondi ja kooreosa, nõudes väga palju erinevate 

ajupiirkondade koostööd ja sünkroonimist. Jari Sinkkoneni sõnul on muusika aju 

megavitamiin ning tema sõnul on mängu kõrgeimaks vormiks muusika. 

 

Muusika on mõistetav kõige primitiivsemal tasemel, sest muusikat töötlevad kõik aju 

tasandid (Blythe, 2000). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv
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Musikaalsus koosneb mitmest komponendist (Muldma, M. (2010). Muusikaline 

mõtlemine http://www.oppekava.ee/index.php/Muusikaline_m%C3%B5tlemine#mw-

head): 

1) emotsionaalne kaasaelamine ja laaditaju  

2) helikõrguste taju  

3) rütmitaju  

4) muusikaline mälu. 

Muusikalise materjali kasutamist erinevates tegevustes võimaldab MUUSIKALINE 

MÄLU (kolmejärguline muusikalise informatsiooni omandamine):  

1. meeldejätmine,  

2. selle säilitamine ja  

3. taasloomine. 

Kõik muusikalise mälu liigid on tihedalt seotud aktiivse mõtlemisega.  

 

KÕIK INIMESED on vähem või rohkem musikaalsed. 

Kõrge musikaalsuse puhul saavutavad eelnimetatud komponendid ühtlaselt kõrge 

taseme. 

Kui laps suudab 2-3-aastaselt esitada lihtsat laulu meeleolukalt, õige rütmi ja puhta 

intonatsiooniga, näitab see lapse muusikaliste võimete eriti intensiivset arengut – 

andekust. 

 

TÄHELUGU (Tegevuse mõtles välja Marju Järvpõld, tegevust toetas Tiina Kivisalu) 

 

Soovin meile kõikidele julgust improviseerimiseks ning uute ideede ja mõtete 

katsetamiseks!  
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