
TALLINNA HUVIKESKUS  KULLO 

 

Klassikaline laul 

 

I Üldosa 

Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta, õpilase huvi korral rohkem 

Maht tundides: 1 tund nädalas, 37 tundi õppeaastas 

Õppekeel: eesti keel, vene keel 

Õppevormid ja meetodid: õppetund, laager, esinemised, iseseisev töö 

Vastuvõtutingimused: õpilane alates 10. eluaastast, huvi muusika ja klassikalise laulu vastu, 

musikaalsuse ja rütmi taju olemasolu  

Õppevaldkond: muusika ja kunst 

Lisaained: solfedžo 

Dokument lõpetamisel: õppeaasta lõpus väljastatakse tunnistus 

 

II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid 

 Arendada  õpilase vokaalseid võimeid, eneseväljenduse  oskust läbi laulmise, 

muusikaalsust ning avardada muusikalist silmaringi. 

 Anda teadmisi  hääle hügeenist ja hääleaparaadi ehitusest, funktsioneerimise 

põhimõtetest ja arengu etappidest. 

 Aidata kaasa õpilase hääle loomulikule arenemisele ja kujunemisele, arvestades õpilase 

individuaalseid võimeid ja iga. 

 Õpetada vajaminevaid fraseerimis-, improviseerimis- ja häälekasutusoskuseid  läbi 

vokaal-tehniliste võtete (kantileen, artikulatsioon ja diktsioon). 

 Tutvustada esmaseid vokaal-tehnilisi võtteid vaba hääle tekitamiseks  (kehahoid, 

hingamine, resonantsi süsteem ja artikulatsiooni aparaat). 

 Läbi muusika ja laulu anda õpilasele eneseväljenduse, -usalduse ja esinemiskindlus. 

 Erinevate muusikastiilide  tutvustamine ja võimetekohane valdamine. 

 Äratada õpilases huvi ja armastust musitseerimise ja laulmise vastu, et oleks huvi ka 

hiljem muusikaga aktiivselt edasi tegeleks. 

 

III Õppetöö sisu 

Õppetöös käsitletakse: 

 Vokaliise - arendavad  hääle ühtlast kasutamist kõikides registrites, legaatot ja 

fraseerimist. 

 Rahvamuusikat - lihtsamale struktuurile, aitab kaasa  õpilase muusikalise  maitse 

arendamisele, samuti  emotsionaalsuse väljatoomisele. Emakeeles laulmine on algajale 

kõige  sobilikum  ja loomulikum. 

 17. ja 18. sajandi heliloojaite teoseid - G. F. Händeli, J. S. Bachi ja Itaalia heliloojate 

aariad, arendades hääles kõige sobivamal viisil põhilisi vokaal- tehnilisi võtteid. 

 19. sajandi romansse - aitab selgitada erinevaid vokaalmuusika stiile ning nende 

erinevusi. F.Schubert, R.Schumann, J.Brahms, H.Wolf, C.Debussy. 

 Vene vokaalmuusika klassikat - aitab laiendada õpilase silmaringi.  Tutvudes  P. 

Tšaikovski, S. Rahhmaninovi, S. Tanejevi ja teiste vene heliloojate romansiloominguga 

saab samaaegselt tutvustada ka vene klassikaliste poeetide loomingut. 

 Kaasaegset muusikat - avardab õpilase muusikalist maitset ja silmaringi. 

·     

 

 



IV Oodatavad õpitulemused                                                      

Klassikalise laulu õppekava läbinud  õpilane: 

 tunnetab ja suudab koordineerida laulmise ajal oma keha kui instrumenti 

 kasutab oma hääleaparaati tervislikult ja säästlikult 

 vastavalt võimetele ja tasemele suudab rakendada esmaseid vokaal-tehnilisi võtteid 

muusikateose sisu avamiseks 

 suudab ennast väljendada emotsionaalselt vastavalt vokaalteose sisule 

 suudab artikulatsiooniaparaati rakendades välja tuua muusikapala teksti mõtte 

 kasutab arendatud rütmi- ja harmooniataju vokaalteose karakteri väljatoomisel 

 kirjeldab ja oskab analüüsida erinevate muusikastiilide olemust 

 esineb kontsertidel, võimalusel ka konkurssidel 

 

V Hindamine/tagasisidestamine 

Hindamist numbriliste hinnete kaudu ei toimu, oluline on õpetaja pidev ja professionaalne 

tagasisidestamine. Eesmärgiks on suunata ja toetada õppurite enesehinnangu kujunemisest ja 

motiveerida sihikindlalt õppima. Oluliseks osaks on kontsertidest ja konkursidest osa 

võtmine ning laagris osalemine.  

 

 

 


