
VALIKKURSUSE NOORTEKOOR AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMI 
GÜMNAASIUMIASTMES 

Eesmärkidelt ja sisult toetub koorilaulu ainekava gümnaasiumi muusikaõpetuse ainekavale, 

minnes osade eesmärkidega sügavamale, kui seda võimaldab muusikaõpetuse tund.  

Õpitulemused:  

Õpitakse tundma ja väärtustama maailma ja Eesti vokaalset muusikapärandit; kujundatakse 

arusaam muusikast kui rahvaste vahelisest suhtlemiskeelest. 

Laulmisel süvendatakse huvi ühislaulmise vastu; lähtutakse eri ajastute, erinevate stiilide ja 

rahvaste ning kaasaegsest laulurepertuaarist. 

Kooskõlas gümnaasiumi muusikaõpetuse ainekavaga taotletakse, et õpilane: 

1. kujundab valmisoleku ühiseks muusikategevuseks; 

2. tunneb huvi eesti laulu- ja tantsupeo traditsiooni vastu ning osaleb kooriga 

laulupeo liikumises 

3. hindab muusikat kui kultuuriväärtust indiviidi ja ühiskonna arengus; 

4. kujundab tervikpildi kultuuri arengust ning oskab mõista ja hinnata erinevaid 

kultuure; 

5. oskab muusikat kriitiliselt ja valivalt kuulata ning hinnata; 

6. omandab teadmisi heliloojate loomingu ühislaulmise kaudu; 

7. rakendab põhikoolis omandatud muusikateadmisi ja -oskusi muusika 

analüüsimisel ja musitseerimisel; 

8. rikastab tundeelu muusikaelamuste kaudu: külastab kontserte ja 

muusikalavastusi, oskab neid analüüsida, oma seisukohti põhjendada ja 

argumenteerida. 

Õppesisu: 

• hääleseade kooris, grupis ja individuaalselt; 

• laulmis- ja hingamistehnikate omandamine; 

• a capella ja saatega kolme-, nelja- ja enamhäälsete koorilaulude laulmine; 

• tähtpäevadeks ja temaatilisteks sündmusteks olulise ja vajaliku repertuaari läbimine 

(jõulud, Eesti Vabariigi aastapäev, kevadkontserdid jms); 

• laulupeo repertuaari omandamine, laulupeo protsessis osalemine (kui on olemas 

vähemalt 16 lauljat ja esindatud kõik repertuaari omandamiseks vajalikud häälerühmad); 

• osalemine erinevates kooriprojektides, töötubades, festivalidel ja konkurssidel;  

• erinevate laulude kaudu koolis õpitavate keelte kasutamine (inglise, saksa, vene) ja 

 



uutega tutvumine (ladina, itaalia, hispaania jm) 

• lavalise käitumise põhimõtete omandamine ja nende kasutamine praktikas. 

Õpitulemused: 

Kursuse läbimisel suudab õpilane: 

• kasutada laululist hingamist vastavalt laulu fraseerimise vajadusele; 

• kasutada häält turvaliselt ning kahjustamata; 

• artikuleerida laulusõnu selgelt ning kuuldavalt; 

• esitada õpitud laulude partii iseseisvalt noodist või peast vastavalt oma vokaalsetele 

võimetele; 

• osaleda ansamblilises töös; 

• osaleda organisatsiooni töös, võttes vabatahtlikult organisatsioonile vajalikke 

individuaalseid ülesandeid ning osaledes ühistes tegevustes 

Hindamise põhimõtted: 

Noortekoori töövormideks on koorilaulu tund, laululaager, nädalalõpu proov ja laulupeo 

eelproov. Koorilaulu aruandevormideks on esinemine, kontsert, festival, konkurss, laulupidu. 

Õpilane on kohustatud kooriga liitumisel eelpool nimetatud tegevustes osalema. 

Hindamistulemuseks on arvestatud või mittearvestatud. 


	Õpitulemused:
	Õpitulemused:
	Hindamise põhimõtted:

