
 

 

MUUSIKALOO AINEKAVA  

ÕPPEAINE ÜLDANDMED  

1 ÕPPEAINE KOOD JA NIMETUS    Muusikalugu  

2 ERIALA  

 ÕPPEASTE ja -TASE Noorem aste, vanem aste, põhiõpe 

3 KESTUS TRIMESTRITES 15 

4 ÕPETAJA  

5 ÕPPEAINE ÜLDEESMÄRGID Toetada muusikakoolis õppija igakülgset arengut.  

Anda teadmisi muusikakunsti arengust erinevates maades 

läbi ajastute ja stiilide.  

Tutvustada erinevaid instrumente, muusika esitamise 

koosseise, muusikavorme läbi ajastute, heliloojate ja stiilide.  

Tutvustada heliloojaid nende loomingu kaudu.  

Äratada huvi kaasaegsete muusika- ja kultuurisündmuste 

vastu.  



 

 

6 ÕPPEAINE ÜLDISED 

ÕPIVÄLJUNDID  
• Õpilane oskab iseloomustada muusikat 

muusikaliste väljendusvahendite abil.  

• Õpilane tunneb levinumaid muusikainstrumente 

ning muusika esitamise koosseise.  

• Õpilane on tutvunud tähtsamate muusikažanrite 

ning -vormidega.  

• Õpilane oskab iseloomustada erinevaid ajastuid 

ning neid omavahel võrrelda.  

• Õpilane on tutvunud Vana-Kreeka muusikateooria 

alustega ning oskab luua seoseid tänapäeva 

muusikateooriaga.  

• Õpilane oskab iseloomustada keskaja 

muusikakultuuri.  

• Õpilane oskab iseloomustada renessanssajastu 

muusikat.  

• Õpilane oskab iseloomustada barokiajastu 

muusikat; teab tähtsamaid heliloojaid ning nende 

olulisemaid teoseid.  

• Õpilane oskab iseloomustada klassitstlikku 

muusikat, kirjeldada ajastule iseloomulikke 

olulisemaid muusikažanre, teab Viini klassikuid 

ning iseloomustab nende loomingut ja tunneb nende 

tuntumaid teoseid.  

• Õpilane oskab iseloomustada romantismiajastu 

muusikat, teab olulisemaid muusikažanre ning 

tähtsamaid heliloojaid ja on tutvunud nende 

loominguga.  

• Õpilane oskab iseloomustada 19. sajandi II poole 

ning 20. ja 21. sajandi muusikat, teab tähtsamaid 

heliloojaid ja mõjukamaid heliteoseid.  

• Õpilane oskab selgitada rütmimuusika mõistet ja 

selle olemust; kirjeldab rütmimuusika teket ja 

arengut; tunneb olulisemaid stiile ja mõjukamaid 

esitajaid ning muusikapalu.  

• Õpilane oskab kirjeldada rütmimuusika arengut 

Eestis ning tunneb tähtsamaid muusikuid ning 

muusikapalu.  

• Õpilane oskab kirjeldada kunstmuusika arengut 

Eestis; tunneb olulisemaid heliloojaid ning nende 

teoseid.  

7 ÕPPEAINE LÕPPHINDAMINE  Põhipilli eksamikava kirjaliku analüüsi (muusikaloo lõputöö) 

hinne.  



 

 

8 SISU LÜHIKIRJELDUS  Õpitegevused:  

Muusika kuulamine;  

Arutelu;  

Seminarid;  

 

Ainekava aluseks on üleriigiline raamõppekava (1996) 

9 ÕPPIMA ASUMISE 

EELTINGIMUSED 
Läbitud muusikakooli III klass  

 

AINEKAVA  

10 1. OSA, ÕPPEAASTA IV õppeaasta  

11 TRIMESTRID I, II ja III  

12 SISU Muusikalised väljendusvahendid  

Hääl ja hääleliigid  

Muusikainstrumendid  

Muusika esitamise koosseisud  

Muusikalised vormid  

13 ÕPPETÖÖ MAHUD JA VORMID  Grupitunnid (seminarid): 1x 45 min nädalas; 

Iseseisev töö; 

Kontsertide külastamine: min 1 kontsert trimestris  

14 AJAKAVA I trimester: Muusikalised väljendusvahendid  
II trimester: Hääl ja hääleliigid; Muusikainstrumendid; 

Muusika esitamise koosseisud  
III trimester: Muusikalised vormid 

15 OSA LÕPPHINDAMINE Mitteeristav või eristav vahehinne I, II ja III trimestri lõpus, 

kokkuvõttev mitteeristav  või eristav hinne õppeaasta lõpus.  

   

16 2. OSA, ÕPPEAASTA V õppeaasta 

17 TRIMESTRID I, II ja III 

18 SISU Antiikaja muusikakultuur  

Keskaja muusika  

Renessanssajastu muusika  

Barokiajastu muusika  

Klassitsismiajastu muusika  

Romantismiajastu muusika  

19 ÕPPETÖÖ MAHUD JA VORMID  Grupitunnid (seminarid): 1x 45 min nädalas; 

Iseseisev töö; 

Kontsertide külastamine: min 1 kontsert trimestris. 



 

 

20 AJAKAVA I trimester: Ühe kontserdi aruanne, kuulamisseminar 
II trimester: Ühe kontserdi aruanne, kuulamisseminar 
III trimester: Ühe kontserdi aruanne, kuulamisseminar 

21 OSA LÕPPHINDAMINE Mitteeristav või eristav vahehinne I, II ja III trimestri lõpus, 

kokkuvõttev mitteeristav või eristav hinne õppeaasta lõpus.   

   

22 3. OSA, ÕPPEAASTA  VI õppeaasta 

23 TRIMESTRID I, II  ja III 

24 SISU Kaasaegne muusika (20.-21. sajandi muusika)  

Rütmimuusika ajalugu  

26 ÕPPETÖÖ MAHUD JA VORMID  Grupitunnid (seminarid): 1x 45 min nädalas; 

Iseseisev töö; 

Kontsertide külastamine: min 1 kontsert trimestris . 

27 AJAKAVA I trimester: Ühe kontserdi aruanne, kuulamisseminar 

II trimester: Ühe kontserdi aruanne, kuulamisseminar 

III trimester: Ühe kontserdi aruanne, kuulamisseminar 

28 OSA LÕPPHINDAMINE Mitteeristav või eristav vahehinne I, II ja III trimestri lõpus, 

kokkuvõttev mitteeristav või eristav hinne õppeaasta lõpus.   

   

29 4. OSA, ÕPPEAASTA VII õppeaasta 

30 TRIMESTRID  I, II ja III  

31 SISU Eesti muusika ajalugu  

Lõputöö seminar  

32 ÕPPETÖÖ MAHUD JA VORMID  Grupitunnid (seminarid): 2 x 45 min nädalas (üle nädala);  
Iseseisev töö;  
Kontsertide külastamine: min 1 kontsert trimestris.  

33 AJAKAVA I trimester: Ühe kontserdi aruanne, kuulamisseminar 
II trimester: Ühe kontserdi aruanne, kuulamisseminar  
III trimester: Lõputöö seminarid, lõputöö esitlus, ühe 

kontserdi aruanne 

 OSA LÕPPHINDAMINE Mitteeristav või eristav vahehinne I ja II trimestri lõpus, eristav 

kokkuvõttev hinne III trimestri lõpus.  

   

35 ÕPETAMISE KEEL(ED) eesti 

36 VEEBIPÕHINE  osaliselt  

37 SOOVITUSLIKUD 

ÕPPEMATERJALID 
 



 

 

38 ISESEISEV TÖÖ (iseseisvate tööde 

loetelu ja juhised nende tegemiseks) 
Trimestris vähemalt ühe kooli poolt aktsepteeritud kontserdi 

külastamine ja selle kohta aruande koostamine;  

Õppematerjalide läbitöötamine;  

Muusika kuulamine.  

 

 

 

 

 

ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE 

 

39 HINDAMISMEETODID 

Kodutöö esitus  

Kontserdiaruanne 

Kuulamisseminar  

Referaat  

Põhipilli lõpukava analüüs 

(lõputöö)  

HINDAMISKRITEERIUMID  

Sõltuvalt kodutööst  

Vastavalt väljatöötatud juhisele  

 

 

Vastavalt väljatöötatud hindamisjuhendile 

40 HINDAMISE LIIGID JA 

VIISID 

Protsessi hinne  

 

 

Kokkuvõttev hinne ja 

hinnang (tagasiside) 

 

Lõputöö hinne 

 

 

iseseisva töö ja kodutööde soorituste eest - mitteeristav 

 

 

trimestri ja õppeperioodi (õppeaasta) lõpus - mitteeristav  

 

Põhipilli lõpukava analüüsi hinne - eristav, numbriline 

42 VÕLGNEVUSTE 

LIKVIDEERIMISE 

VÕIMALUSED 

Õppeaasta kestel - kokkuleppel õpetajaga, õppeaasta  lõpul vastavalt 

õppenõukogu otsusele.  

 


