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VALDKOND MUUSIKA (1,5-7-aastane laps)

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
● Tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest.
● Suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale.
● Suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu.
● Suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
● Esikohal on emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus.
● Kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, samuti kultuurilissotsiaalset aktiivsust ning väärtushinnanguid.
● Arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja tunnustusele.
● Kasutatakse muusikat lõimiva tegevusena ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse
valdkondades nagu Keel ja kõne, Kunst jne; muusika on igapäevaelu osa, nii argi- kui ka
pidulike sündmuste puhul.
● Seostatakse üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline
liikumine, mängud ja tantsud.
● Muusikapalade (laulud, palad muusika kuulamiseks, tantsud ja mängud, pillilood) valikul
arvestatakse laste huvidega ning ea- ja jõukohasusega.
(Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 2008).
Valdkonna Muusika sisu: laulmine; muusika kuulamine; muusikalis-rütmiline liikumine;
pillimäng. (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 2008).
LAULMINE
1,5-2-aastane laps

●

Kuulab ja jälgib õpetaja laulu.

2-3-aastane laps

●
●

Kuulab ja jälgib õpetaja laulu.
Püüab õpetajaga kaasa laulda.

3-4-aastane laps

●
●

Huvitub laululistest tegevustest. Püüab õpetajaga kaasa laulda
(lauldes kaasa näiteks üksikuid silpe, sõnu, laulu lõike).
Osaleb laulude esitamisel (plaksutab või laulab kaasa).

4-5-aastane laps

●
●

Laulab rühmaga samas tempos.
Laulab peast lihtsamaid õpitud rahva- ja lastelaule.

5-6-aastane laps

●
●
●

Esitab laule rühmaga samas tempos.
Laulab ilmekalt, lähtudes laulu ja teksti karakterist.
Laulab peast õpitud rahva - ja lastelaule ja esitab neid rühmas.

6-7-aastane laps

●
●

Laulab ilmekalt loomuliku häälega ja vaba hingamisega.
Laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule nii rühmas/ansamblis kui ka
üksi.

MUUSIKALIS- RÜTMILINE LIIKUMINE
1,5-2-aastane laps

●

Sooritab koos õpetajaga lihtsaid liikumisi vastavalt laulu tekstile (nt
paigal- tammumine, keerutamine üksikult, lehvitamine, käte
peitmine selja taha, viibutamine sõrmega, kükitamine).
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2-3-aastane laps

●
●

Liigub koos õpetajaga vastavalt muusika iseloomule.
Sooritab koos õpetajaga lihtsaid liikumisi vastavalt laulu tekstile (nt
paigal- tammumine, keerutamine üksikult, koosjalu hüplemine,
lehvitamine, käte peitmine selja taha, viibutamine sõrmega,
kükitamine).

3-4-aastane laps

●
●
●

Liigub vastavalt muusika iseloomule.
Liigub ringis üksi, paaris.
Kasutab lihtsaid tantsuelemente.

4-5-aastane laps

●

Tantsib, kasutades eakohaseid tantsuelemente (näiteks
põlvetõstekõnd ja -jooks, liikumine hanereas ja ringis).
Osaleb laulumängudes.
Liigub vastavalt muusika tempo kiirenemisele või aeglustumisele.

●
●

5-6-aastane laps

●

●

Liigub ja tantsib sünkroonis teistega, kasutades näiteks
hüpaksammu ja otsegaloppi.
Kõnnib, jookseb ja reageerib muusika tempo muutustele rütmiliselt
täpselt (näiteks muudab liikumissuunda vastavalt muusika
dünaamikale ja tempole).
Oskab välja mõelda uusi liigutusi laulumängude juurde.

●
●

Liigub vastavalt muusika meeleolule.
Väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu.

●

6-7-aastane laps

MUUSIKA KUULAMINE
1,5-2-aastane laps

●

Tunneb rõõmu kuulatavast laulust või muusikapalast.

2-3-aastane laps

●

Tunneb rõõmu kuulatavast laulust või muusikapalast.

3-4-aastane laps

●

Reageerib emotsionaalselt vastavalt muusika iseloomule (nt
plaksutab, kõigub kehaga vmt).

4-5-aastane laps

●
●

Kuulab muusikat ja oskab seda iseloomustada (lõbus, kurb, kõrge,
madal).
Tunneb kuulmise järgi ära mõningaid õpitud laule.

5-6-aastane laps

●
●

Oskab kirjeldada muusika iseloomu.
Tunneb kuulmise järgi ära mõningaid õpitud laule.

6-7-aastane laps

●

Suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata ning
kuulatud muusikat iseloomustada.
Eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu.
Eristab tämbri ja kõla järgi õpitud pille.

●
●

PILLIMÄNG
1,5-2-aastane laps

●

Mängib õpetaja ettenäitamisel kaasa kuuldud muusikale kehapillil
(plaksutab, patsutab).

2-3-aastane laps

●
●

Mängib õpetaja ettenäitamisel lihtsamaid löökpille.
Mängib õpetaja ettenäitamisel kaasa kuuldud muusikale kehapillil
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(plaksutab, patsutab rütmi kaasa).

3-4-aastane laps

●

Mängib kaasa rütmi muusika kuulamisel, liikumisel ja laulmisel
kehapillil, kuljustel, rütmimunal, marakal ja kõlapulkadel.

4-5-aastane laps

●
●

Mängib raskemaid rütmipille.
Mängib rütmipille (näiteks kõlapulgad, trumm, kuljused) muusika
kuulamise, liikumise ja laulmise saateks; eristab kuulamisel neid
tämbri järgi.

5-6-aastane laps

●

Mängib rütmi- ja meloodiapillidel (näiteks kellad ja kõlaplaadid)
lihtsamaid ostinaato kaasmänge (lühike korduv rütmi- või viisi- või
meloodialõik).
Osaleb lastepilliansambli mängus.

●

6-7-aastane laps

●
●

Mängib eakohastel rütmi- ja meloodiapillidel õpitud lauludele ja
instrumentaalpaladele lihtsaid kaasmänge.
Mängib lastepillidel ja oskab mängida ka pilliansamblis.

