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MUUSIKAÕPETUS. AINEKAVA. GÜMNAASIUM.
I KURSUS „MUUSIKA I" (10.klass)
ÕPITULEMUSED
Kursuse lõpetamisel õpilane: 1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning
oskustest laulmises, pillimängus ja omaloomingus;oskab muusikanäidete põhjal
võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi ning oma arvamusi
argumenteeritult põhjendada; 2) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib
külastatud muusikaüritusi (võimaluse korral siduda muusikaloo teemadega),
rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast sõnavara.
ÕPPESISU
MUSITSEERIMINE (laulmine, pillimäng, omalooming) Laulud vokaalsete
võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine
ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming – kaasmängude
loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid.
MUUSIKA KUULAMINE JA MUUSIKALUGU
Vanaaeg
Muusika teke ja olemus. Muusika väljendusvahendid. Muusika roll vanadel
kultuurrahvastel ja tänapäeva ühiskonnas.
Keskaeg - Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Gregooriuse
laul, missa, mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine, rüütlikultuur.
Renessanss - Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid.
Polüfoonilise muusika areng, ilmalik laul ja seltskonnamuusika,
instrumentaalmuusika, reformatsioon ja muutused kirikumuusikas.
Barokk - Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid.
Õukonnamuusika, ooper, oratoorium, passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga.
Klassitsism - Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid.

Sonaaditsükkel, keelpillikvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem,
klassikaline sümfooniaorkester, ooperi areng. Muusikanäited järgmiste heliloojate
loomingust: Monteverdi, Händel, J. S. Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven jt.

ÕPPEKÄIGUD
1. Muusikaürituse külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning asjakohase
arvamuse avaldamine muusikalist oskussõnavara kasutades.
2. Õppekäigud muusikaga seotud paikadesse (kontserdid, muusikalavastused,
kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, raamatukogud jne) vähemalt kord kursuse
vältel.
II KURSUS „MUUSIKA II" (10.klass)
ÕPITULEMUSED
Kursuse lõpetamisel õpilane: 1) arendab oma muusikalisi võimeid laulmises,
pillimängus ja omaloomingus; oskab muusikanäidete põhjal võrrelda
romantismiajastu muusikat varasemate ajastute muusikaga ning oma arvamusi
argumenteeritult põhjendada; 2) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri
seoseid; 3) väljendab oma arvamust ja analüüsib külastatud muusikaüritusi
(võimaluse korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja
muusikaalastsõnavara.
ÕPPESISU
MUSITSEERIMINE (LAULMINE, PILLIMÄNG, OMALOOMING) Laulud
vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks,
muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine
ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming – kaasmängude
loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid.

MUUSIKA KUULAMINE JA MUUSIKALUGU
Romantism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Soololaul,
instrumentaalsed väikevormid, programmiline muusika (sümfooniline poeem),
lavamuusika (ooper, ballett, operett). Rahvuslikud koolkonnad.

Hilisromantism. Pärimusmuusika. Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid,
rahvatantsud, uuem rahvalaul, uuemad laulumängud. Eesti professionaalse
muusikakultuuri kujunemine. Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku ärkamisaega.
Laulupidude traditsiooni kujunemine. Esimesed eesti professionaalsed heliloojad
ja muusikud, esimesed sümfoonilised ja vokaal-sümfoonilised suurteosed eesti
muusikas. Rahvusliku helikeele kujunemine koorimuusikas, instrumentaalmuusikas
ning lavamuusikas.Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Schubert,
Chopin, Liszt, Berlioz, Verdi, Wagner, Tšaikovski, Sibelius, Grieg, R. Strauss jt.
Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Kunileid, Saebelmann, Hermann,
Härma, Türnpu, Lüdig, Tobias, Saar, Kreek, Eller, Aav, Tubin jt. Muusikanäited eesti
pärimusmuusikast.
ÕPPEKÄIGUD
1. Muusikaürituse külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning põhjendatud
arvamuse avaldamine.
2. Õppekäigud muusikaga seotud paikadesse (kontserdid, muusikalavastused,
kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, raamatukogud jne) vähemalt kord kursuse
vältel.
III KURSUS „MUUSIKA III" (11.klass)
ÕPITULEMUSED
Kursuse lõpetamisel õpilane: 1) arendab oma muusikalisi võimeid laulmises,
pillimängus ja omaloomingus; oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21.sajandi
muusikat varasemate ajastute muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult
põhjendada; 2) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 3) väljendab
oma arvamust ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse korral siduda
muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalastsõnavara.
ÕPPESISU
MUSITSEERIMINE (LAULMINE, PILLIMÄNG, OMALOOMING) Laulud
vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks,
muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine
ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming – kaasmängude
loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid.

MUUSIKA KUULAMINE JA MUUSIKALUGU
Muusika 20. ja 21. sajandil. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika

väljendusvahendid. Massikultuur ja kõrgkultuur. Impressionism, ekspressionism,
neoklassitsism. Ülevaade 20. sajandi II poole muusikastiilidest ja -suundadest. Eesti
muusika pärast Teist maailmasõda Muusikaelu Eestis pärast Teist maailmasõda. 20.
sajandi II poole muusikasuundade peegeldused eesti koori- ja instrumentaalmuusikas.
Uued suunad 21. sajandil.
Džässmuusika. Džässmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid.
Sümfooniline džäss. Džässmuusika traditsioonid Eestis ja mujal maailmas.
Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika kultuurilooline taust ja
väljendusvahendid, areng ja tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse nüüdisaegsed
suunad. Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Debussy, Ravel, Stravinski,
Schönberg, Orff, Britten, Prokofjev, Šostakovitš, Messiaen, Cage, Boulez, Reich,
Glass, Gershwin jt. Muusikanäited džäss-, rokk- ja popmuusikast. Muusikanäited
järgmiste heliloojate loomingust: Ernesaks, A. Kapp, Tormis, Mägi, Tamberg, Rääts,
Sumera, Kangro, Sisask, Pärt, Tüür, Tulve.

ÕPPEKÄIGUD
3. Muusikaürituse külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning põhjendatud
arvamuse avaldamine.
4. Õppekäigud muusikaga seotud paikadesse (kontserdid, muusikalavastused,
kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, raamatukogud jne) vähemalt kord kursuse
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