
Muusika ainekava Abja Gümnaasiumi gümnaasiumi osas  

I KURSUS: UUSAEGSE HELIKEELE KUJUNEMINE 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) rakendab oma muusikavõimeid, -teadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja omaloomingus; 

2) võrdleb käsitletud ajastute üldkultuurilist tausta ning muusikanäidete põhjal keskaja, renessansi, 

baroki ja klassitsismi muusikat, leiab seoseid nüüdisajaga, oskab oma arvamusi argumenteeritult 

põhjendada ning mõistab muusika rolli eri ajastuil; 

3) analüüsib kuulatud muusikat ning muusikaüritusi, kus ta on käinud, rakendades omandatud 

teadmisi ja muusikasõnavara. 

Õppesisu: 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming. 

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo 

illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Vastavalt võimalustele pillimängu rakendamine 

ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude loomine lauludele, 

muusikalised improvisatsioonid.  

Muusika kuulamine ja muusikalugu.  

Muusika teke ja olemus. Muusika roll vanadel kultuurrahvastel. 

Muusika väljendusvahendid. Helilooja ning tema kaasaeg. 

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. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu 

valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, Johann 

Sebastian Bach, Antonio Vivaldi. 

Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Sonaaditsükkel, 

keelpillikvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem, klassikaline sümfooniaorkester, ooperi 

areng. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: 

Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. 

Õppekäigud: 

1) muusikaüritusel (kontsert, muusikalavastus) käimine vähemalt kord kursuse vältel ning 

sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult muusika oskussõnavara kasutades; 

2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, raamatukogud 

vm.  

 

II KURSUS: RAHVUSLIKKUS MUUSIKAS 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja omaloomingus;  

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute muusikaga 

ning oma arvamust argumenteeritult põhjendada; mõistab muusika rolli eri ajastuil; 

3) oskab leida paikkonna, Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 



4) oskab leida eesti pärimusmuusika (sh paikkonna) ja nüüdisaja folklooriilmingute seoseid ning 

erinevusi; 

5) väljendab oma arvamust ja analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud, rakendades omandatud 

teadmisi ning muusikasõnavara. 

Õppesisu: 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng,  omalooming. 

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo 

illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Vastavalt võimalustele 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. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt 

järgmiste heliloojate loomingust: Franz Schubert, Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt, Hector Berlioz, 

Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Pjotr Tšaikovski, Jean Sibelius, Edvard Grieg, Richard Strauss jt.  

Pärimusmuusika. Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul, uuemad 

laulumängud. Pärimusmuusika seosed nüüdisajaga. Muusikanäited eesti pärimusmuusikast. 

Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemine. Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku ärkamisaega. 

Laulupidude traditsiooni kujunemine. Eesti esimesed professionaalsed heliloojad ja muusikud, 

esimesed sümfoonilised ja vokaal-sümfoonilised suurteosed eesti muusikas. Rahvusliku helikeele 

kujunemine koorimuusikas, instrumentaalmuusikas ning lavamuusikas. Muusikanäidete valik 

järgmiste heliloojate loomingust: Aleksander Kunileid, Friedrich August Saebelmann, Karl August 

Hermann, Miina Härma, Konstantin Türnpu, Mihkel Lüdig, Rudolf Tobias, Mart Saar, Cyrillus Kreek, 

Heino Eller, Evald Aav, Eduard Tubin jt.  

Õppekäigud: 

1) muusikaüritusel (kontsert, muusikalavastus) käimine vähemalt kord kursuse vältel ning sellekohase 

arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult muusika oskussõnavara kasutades; 

2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, raamatukogud vm. 

 

III KURSUS: MUUSIKA 20. JA 21. SAJANDIL  

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja 

omaloomingus; 

2) on tutvunud muusikanäidete varal džäss-, rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning 

oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada, mõistab muusika rolli muutumist sajandi 

vältel; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi muusikastiile; 

4) väljendab oma arvamust ning analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud, rakendades 

omandatud teadmisi ja muusikasõnavara. 

Õppesisu: 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming. 

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, 

muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Vastavalt võimalustele pillimängu 

rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming: 



kaasmängude loomine lauludele, muusika mõiste avardumine – muusikaliste 

improvisatsioonide sidumine nüüdismuusikaga. 

Muusika kuulamine ja muusikalugu.  
Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. 

Massikultuur ja kõrgkultuur. 

Impressionism, ekspressionism, neoklassitsism.  

Ülevaade 20. sajandi II poole muusikastiilidest ja - suundadest. Muusikastiile tutvustatakse 

muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Claude Debussy, 

Maurice Ravel, Igor Stravinski, Arnold Schönberg, Carl Orff, Benjamin Britten, Sergei 

Prokofjev, Dmitri Šostakovitš, Olivier Messiaen, John Cage, Pierre Boulez, Steve Reich, 

Philip Glass, George Gershwin jt. 

Eesti muusika pärast Teist maailmasõda.  

Muusikaelu Eestis pärast Teist maailmasõda. 20. sajandi II poole muusikasuundade 

peegeldused eesti koori- ja instrumentaalmuusikas. Uued suunad 21. sajandil. 

Muusikanäited valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Gustav Ernesaks, Artur Kapp, 

Veljo Tormis, Ester Mägi, Eino Tamberg, Jaan Rääts, Lepo Sumera, Raimo Kangro, Urmas 

Sisask, Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve jt. 

Džässmuusika.  

Džässmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid. Džässmuusika Eestis ja mujal 

maailmas. Muusikanäited džässmuusikast. 

Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika ajaloolis-sotsiaalne taust ja väljendusvahendid, 

areng ning tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse nüüdisaegsed suunad. Muusikanäited 

pop- ja rokkmuusikast. 

Õppekäigud: 

1) muusikaürituste (kontsert, muusikalavastus) külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning 

sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult, kasutades muusika 

oskussõnavara; 

2)õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, raamatukogud 

vm. 
 


